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�شادة مبخرتعات اجلزري )��36-��06( يف علم امليكانيك  الإ

لي�شت نوعًا من البحث عن ح�شور علمي تاريخي يف زمن بات 

فيه العرب م�شتهلكني لتقنيات الع�رص وخمرتعاته، فما نتحدث 

اإجناز موثق، ل يعني احلديث عنه تغنيًا باأجماد طواها  عنه 

معرفة  هو  واإمن��ا  بالتق�شري،  �شعور  عن  تعوي�شًا  ول  التاريخ، 
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اإ�شهامًا  اأ�شهم فيها العرب وامل�شلمون  ملرحلة هامة من مراحل تاأ�شي�س العلم، 

الدار�شون،  اأن يحددها  �شباب ينبغي  العلمي، لأ �شخمًا، ثم �شعف ح�شورهم 

بع�شها مرتبط ب�شل�شلة من الهزائم الع�شكرية وال�شيا�شية التي غاب فيها ح�شور 

مة فغاب دور علمائها، وبع�شها مرتبط بظهور قيادات جاهلة ل تقيم للعلم  الأ

وزنًا ول تعرف له قيمة، ولكن املهم يف تاأمل هذا الرتاث العلمي العظيم هو 

�شالمي، وقدرته على الكت�شاف والخرتاع،  ا�شتعادة الثقة بالعقل العربي والإ

�شالمي كان فكرًا غيبيًا مذعنًا  ورد املقولت التي تزعم اأن الفكر العربي اأو الإ

وم�شت�شلمًا ل ي�شاأل ول يحاور ول يكت�شف، وقد اأجمع الباحثون على اأن كتاب 

ال�شاد�س الهجري )اجلامع بني العلم والعمل النافع( هو  اجلزري يف القرن 

عمال تف�شياًل  كتاب موؤ�ش�س يف علم امليكانيك، يقول عنه �شارتون: )اإنه اأكرث الأ

�شالمية( و�شنجد تالمذة  جنازات الإ يف نوعه، وهو الذروة يف هذا املجال بني الإ

امليكانيك«،  »�شناعة  يف  والتاأليف  والبحث  والتجريب  التاأمل  تابعوا  كبارًا 

فقد ظهرت بعد كتاب اجلامع كتب م�شهورة خمت�شة بعلم احليل منها كتاب 

لت الروحانية( وكتاب )الكواكب الدورية( لتقي الدين  )الطرق ال�شنية يف الآ

بن معروف ال�شامي الذي عا�س يف القرن ال�شاد�س ع�رص امليالدي، وكان مهند�شًا 

�شهريًا مبوؤلفاته التي جتاوزت الت�شعني موؤلفًا يف خمتلف العلوم، فقد كان عاملًا 

العامل  والفل�شفة، وهو  والزراعة  والب�رصيات  والفلك  الريا�شيات  مو�شوعيًا يف 

�شطوانات، كما اخرتع اأول �شاعة منبهة واأول  العربي الذي اخرتع م�شخة ب� )6( اأُ

�شاعة فلكية تعمل بالزنربك، ومن اخرتاعاته كذلك اأول �شاعة حت�شب الوقت 
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بالدقائق والثواين ويف كتابه الذي ن�شري اإليه متابعة متقدمة ملا فعله اجلزري، 

متابعته  من  ولعّل  البخاري،  واملحرك  للتوربني  اخرتاعه  بدقة  و�شف  فقد 

لخرتاعات اجلزري ومن اأهمها الريبوت )اأق�شد اخلادم امليكانيكي الذي ياأتي 

خرى املن�شفة(.. اإىل �شيده وقت ال�شالة حاماًل اإبريق الو�شوء بيد وباليد الأ

دمية اخرتعها تقي الدين عرفت با�شم )�رصير العا�شق( وهو ي�شفها بقوله: 

)اإنها �شندوق لطيف عليه �شخ�شان متقابالن، اأحدهما بوجه مليح والثاين 

بوجه قبيح، فاإذا اأدير الوجه املليح كان ال�شخ�س املقابل له ميد اإليه يده بتفاحة 

اأو زهرة، واإذا اأدير له الوجه القبيح ان�رصف عنه الثاين واأدار له ظهره وجمع ما 

بيده اإىل �شدره( وقد حتدث تقي الدين ال�شامي بالتف�شيل عن هذه الدمى يف 

وروبية اأفادوا  كتابه )الطرق ال�شنية( وي�شري الباحثون اإىل اأن علماء النه�شة الأ

�شالمية، وخا�شة  كثريًا من املوؤلفات التي وجدوها جاهزة يف علوم امليكانيك الإ

وروبية ذات الت�شاميم  كتاب اجلزري اجلامع، فقد ظهرت يف ع�رص النه�شة الأ

قد  القطعية  بالرتو�س  املتعلقة  الت�شاميم  اإن  الباحثون  ويقول  للم�شخات، 

ول مرة يف خمطوطات اجلزري، وكذلك ت�شميم ذراع )اجلرجن( وقد  ظهرت لأ

�شبق اجلزري يف اخرتاعاته هذه »جيوفاين ودافن�شي« بنحو ثالثة قرون. ومن 

آل��ة لل�شخ هي تطوير  ا اأجن��ز  املياه(، وقد  )اآلت �شخ  اأه��م خمرتعات اجل��زري 

لعمل ال�شاقية تدور بفعل املاء ذاته وهي الناعورة التي تقوم بت�شغيلها �شال�شل 

الباحثون  وي�شري  املتعامدة،  الرتو�س  من  عرب جمموعة  املاء  ترفع  القدور  من 

اإىل اأن هذه امل�شخات كانت موجودة على نهر يزيد يف دم�شق يف القرن الثالث 
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�شطوانتني  اأُ ذات  م�شخة  للجزري  ال�شهرية  الت�شميمات  ومن  امليالدي،  ع�رص 

متقابلتني تت�شالن باأنابيب مل�س املاء ثم ل�شبه على ارتفاع اثني ع�رص مرتًا، 

ي�شفها اأحد الباحثني بقوله: )اإنها اإجناز مثري للعجب( وقد ا�شتهر اجلزري 

ب�شناعة ال�شاعات، فقد و�شف اأ�شكالها وذكر موا�شفاتها، ومنها ما �شماه �شاعة 

القرد و�شاعة الفيل و�شاعة الرامي و�شاعة الكاتب، كما اخرتع اجلزري ال�شاعات 

املائية وال�شاعات التي تتحرك بفتائل القناديل، ويذكر الباحثون من اخرتاعاته 

لت املو�شيقية، وقد ذكر اجلزري اأكرث من  اآلت القيا�س والنافورات وبع�س الآ

الباحثني من  بع�س  ما جعل  وهذا  اخرتاعه.  ذاتية احلركة من  آلة  ا خم�شني 

وروبية،  ون باأن اجلزري كان اأحد املوؤ�ش�شني لع�رص النه�شة الأ العرب والغرب ُيقرُّ

اإن  ويقال  امليكانيك،  علم  لتطور  اأ�شا�شي  )اجلامع( مرجع  ال�شهري  كتابه  واأن 

اجلزري اأم�شى ربع قرن يف تاأليفه، وقد راأيت ن�شخة من هذا الكتاب يف متحف 

)تاب كوبي( يف ا�شتانبول، وهناك ن�شخ منه يف متحف اللوفر، ومتحف بو�شطن 

ومكتبة اأك�شفورد، ويف متاحف عديدة. ولعّل هذا التقدم الذي حققه علماء 

اأن  النافعة هو الذي مكنهم من  اأو احليل  �شّموه علم احليلة  امل�شلمني فيما 

تكون مدنهم اأّول مدن يف تاريخ الب�رصية تعرف ال�رصف ال�شحي، ومتد �شبكات 

�شالمية عرفت هذا النوع من البنى  املياه، ومن املعروف اأن املدن العربية والإ

وروبية بعدة قرون، وما تزال �شواهد هذه البنى  التحتية قبل اأن تعرفه املدن الأ

موجودة اإىل اليوم يف مدننا القدمية.

ني عن �شبب التخلف العلمي الذي  ولبد من اأن يت�شاءل �شبابنا اليوم حمقِّ
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مة وهي التي حققت اإجنازات هامة وموؤ�ش�شة يف العلم، واأن يثريهم  اأ�شاب الأ

هذه  حت��دث  اأن  عجيبًا  يبدو  وق��د  ج��داده��م،  لأ العبقرية  امل�شرية  ه��ذه  توقف 

القطيعة املعرفية فجاأة لي�س يف الوطن العربي فح�شب، واإمنا يف كل البالد 

�شالمية، ونحن نعرف اأن بع�س العلماء العباقرة من العرب وامل�شلمني تابعوا  الإ

البحث  والك�شف والخرتاع يف الع�شور املتاأخرة، فالطو�شي عامل الفلك ال�شهري 

هو من القرن الثالث ع�رص امليالدي، وقد عا�رص هولكو وعمل معه، وابن النفي�س 

الدم�شقي ولد يف مطلع القرن الثالث ع�رص، وابن ال�شاطر الدم�شقي ولد يف 

مطلع القرن الرابع ع�رص، واملقريزي عا�س يف القرن الرابع ع�رص، وتقي الدين 

القرون مريحة  ال�شاد�س ع�رص، ومل تكن تلك  القرن  الذي ذكرناه من  ال�شامي 

اأو  موية  �شيا�شيًا، ومل تكن الدولة العربية فيها قوية كما كانت يف الع�شور الأ

العبا�شية، ومع ذلك تابع العلماء اأبحاثهم ومتكنوا من تقدمي اإ�شافات هامة، 

مة بالتدوين  لكننا �شنجد فراغًا وتوقفًا حمزنًا بعد ذلك، واملفارقة اأن تهتم الأ

والنقل اهتمامًا فيه مبالغة كبرية، حيث جند الكتاب ذاته مكررًا يف كتب عديدة، 

مم م�شئولية  مة ل�شواها من الأ بينما يتوقف التفكري العقلي قرونًا، وترتك الأ

وائل. الك�شف والخرتاع، ومتابعة ما اأ�ش�شه العلماء العرب وامل�شلمون الأ

أبو العز بن اإ�ســــــماعيل، امللقب بـ اجلزري )1136-1206( ولد يف  • اجلــــــزري: بديع الزمان ا
منطقة اجلزيرة ال�سورية، ثم عمل كرئي�ص املهند�سني يف ديار بكر، ويعد اأحد اأعظم املهند�سني 
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والكيميائيني يف التاريخ، �ســــــمم اآلت كثرية ذات اأهمية كبرية، كثري منها مل يكن معروفاً يف اأي 

مكان من العامل مثل: اآلت رفع املياه، وال�ســــــاعات املائيــــــة، واأنظمة حتكم ذاتي مما �رشحها يف 

موؤلفه الرائع »اجلامع بني العلم والعمل النافع يف �سناعة احليل«.

¥µ
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مم املتحدة  الدورة اخلام�سة والثالث�ن للم�ؤمتر العام ملنظمة الأ

للرتبية والعلم والثقافة »الي�ن�سك�« التي عقدت يف باري�س بني )6 

ول 2009، كانت حافلة بامل�ساريع والقرارات والدرا�سات  و23( ت�رشين الأ

وال�ثائق اجلديدة التي �سيك�ن لها انعكا�سات مهمة يف جمال الرتبية 

يف  وخا�سة  العاملي،  التترتاث  و�س�ن  والت�سالت  والثقافة  والعل�م 

حاجة  »الي�ن�سك�«  ر�سالة  من  جعلت  التي  العاملية،  املتغريات  �س�ء 

اأي وقت م�سى، حيث اختلط الثقايف بالقت�سادي  اأكرث من  ملّحة 

\ \ \ \ \ \

ال�سنة الدولية للتقارب بني الثقافات
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م�شرتكة  �إن�شانية  باأعمال  �لقيام  باال�شرت�تيجي مما جعل �رضورة  و�ل�شيا�شي 

وال  �لفروقات،  تربكه  وال  �خلالفات،  تتجاذبه  ال  م�رضق،  م�شتقبل  ل�شياغة 

ن�شانية �أ�شمى  ن �الإ تتناهبه �مل�شالح �ل�شّيقة، �شيا�شية كانت، �أو �قت�شادية، الأ

من �أن تكون م�شلحة، و�أثمن من �أن تكون �شلعة..

يف  �ل�شوري  �ل��وف��د  ورئي�س  �لرتبية،  وزي��ر  �شعد،  علي  �لدكتور  ك��ان  لقد 

�جتماعات هذه �لدورة، دقيقًا حني عّب يف كلمة �أمام �ملوؤمتر �لعام عن ر�شالة 

»�ليون�شكو« �لنبيلة: »�إن �لرتبية و�لتعليم و�لثقافة، من �أهم �مليادين يف تكوين 

�ملنتج �لب�رضي �لذي نطمح �أن يكون ممتلكًا �لفكر �لعلمي �ملتجدد، و�لروؤى 

�ملعرفة  ��شتثمار  يف  و�ملهار�ت  و�الجتماعية  �لطبيعية  للظو�هر  �ل�شحيحة 

�لتي  و�لوطنية  ن�شانية  �الإ بالقيم  و�لتمتع  �حلديثة  �لتقانات  و��شتخد�م 

زمات �القت�شادية و�الجتماعية، وحتقيق �لتقدم  ت�شاعده يف �إبعاد ويالت �الأ

ن�شانية جمعاء«. لوطنه ولالإ

لقد مّثلت بالدي يف �جتماعات �للجنة �لر�بعة )�للجنة �لثقافية( �لتي 

ناق�شت ودر�شت جملة من �لق�شايا و�مل�شاريع، و�أقرت فيها قر�ر�ت مهمة، �أهمها 

�إقر�ر خطة عمل من �أجل �الحتفال بال�شنة �لدولية للتقارب بني �لثقافات 

و�لثقافات  �حل�شار�ت  بني  ح��و�ر  �إقامة  �إىل  �ل�شعي  �إن  حيث   ،2010 عام  يف 

�شا�شية لقيام »�ليون�شكو«  حالل �ل�شالم يف �لعامل، من �ملهمات �الأ و�ل�شعوب الإ

�لتي ت�شهم يف »بناء ح�شون �ل�شالم يف عقول �لب�رض« بف�شل �لتعاون �لدويل يف 

جماالت �خت�شا�شها، ومن خالل �لرتبية و�لعلوم و�لثقافة و�الت�شال حتديدً�، 

ويوؤكد �مليثاق �لتاأ�شي�شي للمنظمة �أن مظاهر �الختالف ميكن �أن تتحول �إىل 

ن�شان، و�ملهمة  حروب ب�شبب »�جلهل« و»�لتوج�س« و»�لريبة« و�إنكار حقوق �الإ

ويتم ذلك  ر�أ�شًا على عقب،  �لعملية  »�ليون�شكو« هي قلب هذه  �إىل  �ملوكولة 

خر، و�حرت�م �لنا�س، فيقل عند ذلك  من خالل �لتثقيف بكيفّية معرفة �الآ
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ح�شا�س بالريبة، وميكن بالتايل التغلب على �شوء الفهم عرب و�شائل اأخرى،  الإ

غري النزاع امل�شّلح.

الثقافات،  بني  احل��وار  تعزيز  جمال  يف  »اليون�شكو«  اأن�شطة  تطورت  وقد 

جندة الدولية، اإل اأنها ما فتئت ت�شعى من اأجل اأن  مبحاذاة التغريات يف الأ

ت�شمن موقعًا را�شخًا ملبداأ احرتام التنوع الثقايف، وما يواكبه من حوار بني 

الثقافات بني �شعوب العامل، و�شياغة جمموعة من القيم امل�شرتكة: )الت�شامح، 

الثقايف، حقوق  التنّوع  امل�شرتك،  العي�س  تعّلم  خرين،  لالآ الحرتام  التفاهم، 

تقوم  و�شوف  للنزاعات..(.  ال�شلمّية  الت�شوية  الدميقراطي،  احلكم  ن�شان،  الإ

اأو  مبا�رصة  م�شاهمة  ت�شاهم  كثرية  مل�رصوعات  م�شوحات  باإجراء  العامل.  بلدان 

ن�شطة التي  اأنواع الأ غري مبا�رصة يف حتقيق التقارب بني الثقافات، وتتمّثل 

�شتنّظم فيما يلي:

�- م�شاعفة عدد الفر�س املتاحة للبحث واللقاءات واملناق�شات العامة، 

ماكن التي تتيح ممار�شة التقارب بني الثقافات املتعددة مثل:  وزيادة عدد الأ

املعار�س التي تبنّي اأ�شكال التبادل والنقل بني الثقافات، ومعار�س ومهرجانات 

فالم واملو�شيقا وامل�رصح والرق�س والطعام.. وي�شتعان لهذا الغر�س  للكتب والأ

باأماكن ذات ر�شالة مثل: املتاحف ومعار�س الفنون، وت�شتخدم يف ذلك التقانة 

اجلديدة التي تخدم التنوع اللغوي والرتجمة الفورية.

الثقايف  التنوع  اأن�شطة تربز  ب��داع، من خالل  والإ البتكار  �- احلث على 

على خ�شو�شيات  مرة  وبالتاأكيد  العامل،  يف  بلد  كل  به  يتمّتع  ال��ذي  ال��رثي 

املجتمعات،  توجد بني  التي  الت�شابه  اأخرى على عنا�رص  ومرة  كل جمتمع، 

بو�شفه حاماًل  اأ�شكاله،  بكل  الثقايف  للرتاث  �شاملة  روؤية  تعزيز  ينبغي  وهنا 

للتاريخ والهوية، وموردًا للتنمية امل�شتدامة، وقوة دافعة لها، وو�شيلة للحوار 

بني الثقافات والتقارب بينها.
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�شا�شية حلوار اأو�شع نطاقًا بني  ديان، اأحد املكونات الأ وميثل احلوار بني الأ

خر« مما يحّد  الثقافات، كما ي�شتلزم اأي حوار وجود معرفة اأ�شا�شية عن »الآ

آثار �شلبية، وميكن يف اإطار هذه ال�شنة  من اجلهل، وما قد يرتتب عليه من ا

اإبراز التجارب  الدولية الرتكيز على تعزيز الوعي بتاريخ احل�شارات، وعلى 

دوار والرواد يف جمال تعزيز احلوار بني الثقافات والتقارب بينها، وميكن  والأ

اأجل  من  امل�شرتك  والتفاهم  الوعي  بهدف حفز  ال�شباب  بني  التبادل  تعزيز 

الت�شدي للعن�رصية والتحّيز وت�شجيع ثقافة ال�شالم، وتكت�شب م�شاألة اللغات 

مم. اأهمّية خا�شة كونها متّثل ج�رصًا بني الثقافات واحل�شارات والأ

❁    ❁    ❁

مناق�شات  من  حّيزًا  احتلت  التاريخية«  احل�رصية  املناظر  »�شون  وثيقة 

همية  اللجنة الثقافية وجلنة الرتاث العاملي، حيث �شددت »اليون�شكو« على الأ

ت�شكل  التي  والثقافية،  الطبيعية  وامل��واق��ع  للمناظر  واجلمالية  العلمية 

�شغال  تراثًا يوؤثر تاأثريًا رئي�شًا يف حياة املجتمعات العاملية واأكدت على اأن الأ

العامة واخلا�شة، النا�شئة عن التنمية ال�شناعية، والتحّول احل�رصي، ت�شّكل 

نف�شه،  والتاريخ  وبداياته،  التاريخ  قبل  ما  آث��ار  وا خطرًا متزايدًا على معامل 

همية الفنية اأو التاريخية اأو  وعلى الهياكل العديدة، حديثة العهد ذات الأ

العلمية..

التي  والتغريات  الثقافية  املمتلكات  بني  التوفيق  املناق�شات  وا�شتهدفت 

تقت�شيها التنمية الجتماعية والقت�شادية، مع التاأكيد على وجوب اعتبار 

عمال  الرتاث الثقايف والطبيعي يف جمموعه كاًل متنا�شقًا، ل يحتوي على الأ

ذات القيمة الذاتية الكربى فح�شب، بل ي�شمل كذلك عنا�رص ذات اأهمية اأكرث 

توا�شعًا، اكت�شبت مبرور الوقت قيمة ثقافية اأو طبيعية..

تخطيطًا  املدن  تخطيط  اأخطار  اإزاء  املتزايدة  القلق  مل�شاعر  وا�شتجابة 
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التاريخية  املراكز  املتميزة، وتاأثري هذا التخطيط على  يفقدها �شخ�شيتها 

املنطقة  اأن  اللجنة  اعتربت  التقليدية،  والقرى  القدمية  حياء  والأ للمدن 

ي تعديات،  احل�رصية وبيئتها كاًل متما�شكًا يفقد توازنه عندما يتعر�س لأ

يف التخطيط احلديث الذي يوؤدي يف اأحيان كثرية اإىل زيادة كبرية يف حجم 

املباين وكثافتها واإىل فقدان املناطق التاريخية وت�شويه بيئتها وطابعها، وهنا 

ثار واملناطق التاريخية، وعلى  تربز �رصورة �شون طابع املناظر املحيطة بالآ

اإدماج املناطق التاريخية يف احلياة املعا�رصة على نحو متناغم..

عر�شة  املا�شية،  الثالثة  العقود  خ��الل  التاريخية  امل��دن  اأ�شبحت  لقد 

املدن  �شكان  عدد  احل��ادة يف  الزيادة  ب�شبب  وذل��ك  متزايدة،  عديدة  خطار  لأ

وي�شهد  فيها،  العامل  �شكان  ن�شف  من  اأك��رث  ن-  –الآ يعي�س  حيث  احل�رصية، 

بال�شكل املوحد  اأحيان كثرية  التاريخي تغريات ترتبط يف  الن�شيج احل�رصي 

يف فن العمارة، وتدهور املناطق العامة، وجتزوؤ املراكز التاريخية، واكت�شابها 

الطابع التجاري، وبات دور املناطق التاريخية، يف تعزيز تنوع القيم الثقافية 

عوامل  ب�شبب  فاأكرث  اأك��رث  يتقّل�س  الجتماعية  والعالقات  احلياة  وط��رق 

حياء  ال�شغط وتزايد التحديات، وت�شهد املناطق احل�رصية اأي�شًا، تدهور الأ

احلديث  العمراين  النمو  مقابل  التقليدّية،  املحّلية  املجتمعات  ت�شم  التي 

ل�شتقبال الطبقات املي�شورة، وتو�شع ال�شواحي، ويحدث النمو احل�رصي يف 

الوقت الراهن حتوًل بارزًا يف وجه املدن التاريخية وحميطها، مما اأّثر تاأثريًا 

مبا�رصًا يف هويتها و�شالمة م�شهدها، كما يف النا�س الذين يعي�شون فيها..

الرئي�شة  ال�شواغل  من  �شاغاًل  التاريخية  امل��دن  يف  ال�شياحة  منو  واأ�شبح 

ت�شهم يف  اأن  التي ميكن  وال�شياحة  املناطق احل�رصية،  للقّيمني على �شون 

�شا�شية، وتعزيز فهم  املحافظة على الرتاث الثقايف من خالل حت�شني البنى الأ

اأي�شًا تهديدًا ل�شالمة ذلك الرتاث  اأن متّثل  قيمة الثقافة والتقاليد، ميكن 
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يف  املتوقعة  للزيادة  ونظرًا  والجتماعية  والبيئية  العمرانية  الناحية  من 

منهجّيات  و�شع  ال�رصوري  من  فاإنه  القادمة،  العقود  يف  الدولية  ال�شياحة 

احل�رصية  للمناظر  الرتاثية  القيم  حماية  بهدف  للبيئة  املواتية  لل�شياحة 

التاريخية على نحو اأف�شل، مبا يتوافق مع اإعالن »كيبك« عام ��00، ب�شاأن 

املحافظة على روح املكان، الذي ُيعّرف باأنه: »التفاعل والبناء امل�شرتك بني 

العنا�رص املادية وغري املادية، التي ت�شفي على املكان معنى وقيمة وعاطفة 

و�شحرًا«.

اإن القيمة التاريخية للمدن احلّية تكمن يف ا�شتمرارية اأمناط التنظيم 

املكاين على مّر الزمن، ويف املحافظة على هذه ال�شتمرارية خالل عمليات 

املعا�رصة  التاريخية  وامل��دن  و�شع،  الأ وحميطه  املعمور  ال��رتاث  وحت��ّول  تطور 

معر�شة تعر�شًا �شديدًا ل�شياع هذه اخل�شائ�س، وقد اأ�شبحت املحافظة على 

العالقة  ت�شمن  التي  العنا�رص  لتحديد  كاأداتني  وال�شالمة،  �شالة  الأ �رصَطي 

رئي�شًا من  املنطقة احل�رصية وحميطها عاماًل  ن�شيج  واملعقدة بني  املتبادلة 

الذي  الب�رصي  امل�شهد  �شالمة  واأدخ��ل مفهوم  التاريخية،  املدن  اإدارة  عوامل 

آثار التنمية املعا�رصة يف داخل املدن التاريخية، اأو  يرّكز تركيزًا خا�شًا على ا

منا�شبة  وتدابري  �شيا�شات  حتديد  اإىل  الكبرية  احلاجة  يربز  مما  جوارها،  يف 

حلماية �شالمة امل�شاهد يف املدن التاريخية.

❁    ❁    ❁

من اأجل منظور عاملي ي�شوده الوئام، در�شت مقرتحات لتنفيذ برامج عاملية 

و»بابلو   »)��4�-��6�( رانات طاغور  »رابند  اأعمال  من  م�شامينها  ت�شتلهم 

جمالت  يف  وتندرج   »)�00�-���3( �شيزير  و»اإمي��ي��ه   »)���3-��04( ن��ريودا 

اخت�شا�س »اليون�شكو«، وقد اأتى هوؤلء العظماء من مناطق جغرافية ثقافية 

وا�شعة، وهم �شعراء ملتزمون وموؤثرون يف التاريخ وذوو خيارات متميزة، فقد 
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عرفوا كيف يجابهون اأعباء التاريخ طوال احلقبة التي عا�شوا فيها، ومتتد 

وحتى   )��6� عام  )ول��د طاغور يف  ع�رص  التا�شع  للقرن  الثاين  الن�شف  من 

بداية القرن احلادي والع�رصين )تويف اإمييه �شيزير عام ��00(، كما عرفوا، 

تناق�شات  يواجهون  كيف  دبية،  الأ واأعمالهم  الن�شايل  ن�شاطهم  خالل  من 

النظام العاملي، غري املتكافئ، وكيف يكّونون اإدراكًا جديدًا ملجتمعاتهم وللعامل 

بغية تاأ�شي�س نزعة اإن�شانية ملمو�شة وعاملية، كما اأن اأعمالهم تقّدم على اأرقى 

اأمثلة حتتذى على التداخل بني  البعد العاملي، والبعد الفردي  امل�شتويات 

عندما يكون املرء ب�شدد فهم العمليات املعقدة املرتبطة باحلداثة..

مو�شوعات  ا�شتك�شاف  الوفود،  بني  دارت  التي  املناق�شات  لنا  اأتاحت  لقد 

اأن »ال�شالم هو ان�شجام  متقاربة بني هوؤلء العظماء الثالثة، فطاغور يرى 

ن�شان  لالإ يغني  اأن  اأراد  و»ن��ريودا«  ترتيبات خارجية«  ولي�س جمموعة  داخلي، 

تي، و�شيزير، ال�شاعر وامل�رصحي ورجل  ر�س، لكي ن�شبح جديرين بالنور الآ ولالأ

ال�شيا�شة، ترك اإرثًا اأدبيًا كّر�شه كله ملحاربة هيمنة »نزعة عاملية هزيلة« وقد 

�شدد على ذلك حني قال: »هناك طريقان لل�شياع، يتمّثل اأحدهما يف النعزال 

خر يف الن�شهار يف العاملية،  والنكفاء داخل جدران اخل�شو�شية، ويتمّثل الآ

ومفهومي للعاملية هو العاملية الفنّية بكل اخل�شو�شية، وبكل اخل�شو�شيات 

التي تتيح تعميق هذه اخل�شو�شيات وتعاي�شها معًا«.

اإن الر�شالة التي اأدتها هذه ال�شخ�شيات العاملية املرموقة، خلدمة مبادئ 

للتوا�شل  خ��ر.. متّد ج�رصًا  الآ واح��رتام  وال�شالم  والت�شامن  والكرامة  املحبة 

بني القرون التا�شع ع�رص والع�رصين واحلادي والع�رصين دون اإحداث قطيعة 

خم�شة  حتديد  اإىل  النقا�س  اأدى  وقد  والتكنولوجيا،  والعلوم  الثقافة  بني 

مو�شوعات كربى متقاربة بني هوؤلء العظماء الثالثة وهي:

املكانة التي يحتلها النهج الرتبوي يف اأعمالهم، ل �شيما من خالل   -�
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التعليم والتجريب والتعّلم.

جديد  ميثاق  اإيجاد  اإىل  ال�شعي  يف  معاملها  تتجلى  التي  الطبيعة   -�

ن�شان وبيئته. للت�شامن بني الإ

�شكال  التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يرثيه احلوار مع جميع الأ  -3

خرى للمعارف. الأ

ن�شان والدميقراطية ملناه�شة ال�شتعمار والتمييز  ا�شتخدام حقوق الإ  -4

اأو  الجتماعي  اأو  القت�شادي  اأو  ال�شيا�شي  ال�شعيد  على  �شواء  وال�شتعباد، 

الثقايف.

ن�شان والطبيعة،  الفن، وخا�شة ال�شعر، بو�شفه و�شيطًا مميزًا بني الإ  -�

ن�شان. ن�شان واأخيه الإ وبني الإ

»ال�شنوات«  ح�شب  والوطنية  العاملية  لالحتفالت  زمني  اإط��ار  و�شع  لقد 

بحيث يت�شّنى الحتفال بذكرى ميالد »طاغور« يف عام ���0، و»بابلو نريودا« 

يف عام ���0، و»اإمييه �شيزير« يف عام �0�3.

ول، ��00. باري�س »اليون�شكو« - 6-�3 ت�رصين الأ
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بعَد �سنواٍت طويلٍة

و�سنواٍت من عمري.. طالْت

اأعود اإليِك يا بريوت..

َوَما فارقتِك يومًا..

كنِت على الدوام يف َقْلبي.. احلبيَبْة

دبية لرئي�ص اجلمهورية العربية ال�سورية امل�ست�سارة الأ

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

�سالم عليك

يا بريوت     

❁
كوليت خوري

ديبات العربيات يف ق�سر اليون�سكو- بريوت 2009/11/10 األقيت يف حفل افتتاح مهرجان لقاء الأ
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لكّنني

يف اأجوائِك التي غدْت فج�أًة غريبة

ُت اأن� الغريَبْة �صِ

     ي� بريوت..

 

ي� �صديقتي.. ورفيقَة اأّي�مي يف الزمِن اجلميل

كيَف �صَلْوتني

ّي�ِم ال�صعبة؟ يف الأ

ي� زمَن الع�صِق والوعوِد واحلّرّيْة

كيَف مل تتذّكري عهدًا اأ�صطورّيً� جمعَن�

َوجعلن�ه وحَده ِذكران� واأَملن�..

ْة َوالق�صيَّ

كيَف ن�صيِت

خطواِتن� املزروعَة يف �صواِرعِك..

ر�صفْة َوعلى الأ

َوِنَق��ص�ِتن� ال�ص�خبَة يف مق�هيِك

َوو�ْصو�َص�ِتن� امُلرهَفْة

كيَف غ�بْت َعنِك اأَحالُمن�

طُة مع اأَمواجِك اأَحالُمن� امُلتخبِّ

َوكيَف ك�نْت ترتامى على �صواطئِك

حلظ�ٍت ذهبّيًة..

َل.. لن متوْت..

كيَف َتَغ��صيِت عن ِكَت�ب�ِتن� التي

تدّفقْت َحْولِك

دِك.. بالَدمِع الُلوؤُلوؤِ لُتعمِّ

َواحَلْرِف الَياقوْت..

لنا بِك َكيف تنا�شيِت َتغزُّ

َكيف تنا�شيِت اأَ�شعاَرنا

»يا �شتَّ الدنيا.. يا بريوت..«

؟؟؟

حّباء اأّيها الأ

    حملُت بريوت ذاَت يوم بعيٍد

يف َحنايا كتاباتي

 َويف القْلْب

مدينًة

جمعْت َنَكهاِت مدن ال�رصِق والغرْب 

          َو�شهَرْتها..

ٍة فريَدة لتخرَج منها ِبنْكهٍة َعربيَّ

لي�َس َلها مثيٌل يف ال�رَصْق

           ول يف الغرْب

حملُت بريوت ذاَت يوم بعيٍد

                            يف خَيايل

َمْرفاأً دافئًا كرميًا

دة يفتُح �شدَره لكلِّ القوافِل امل�رصَّ

يف الوطِن الكبري

بريوت
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اقتطْفُتها ذاَت يوٍم بعيٍد من الوَطْن

قطعَة ازدهاٍر وُرقيٍّ و�شم�ْس

ى بروعتها الدنيا والعوامْل تتحدَّ

لواتي ْنتها ب�شَ ْلتها بحّبي.. وَح�شَّ َوغلَّ

وعلى َعْر�ٍس ُمتوّهٍج يف خاطري

�شُتها.. عا�شمَة العوا�شْم.. كرَّ

ومل اأ�شمْح طواَل تلَك ال�شنوات

ة غمزٍة ُمريبة يَّ لأ

باأْن مت�سَّ جاللها..

قاويُل املوؤذيُة املجحفة كانِت الأ

نباُء املفجعُة املوؤ�شفة    والأَ

ت�شُل اإيّل على التتايل..

بعدها عْن خيايل فاأُ

واأغ�شُلها بدمعي.. واأَدِفُنها يف جرحي..

جرحي الذي كاَن يكرُبُ ويكابر

َوَيْختِنُق بالدمِع املكبوْت

ّيام وال�َشنواْت َومّرت الأَ

وبقيْت يف خاطري برُيوْت

           َزاهيًة م�رصقًة متاألقة

م�ْس كما يف الأَ

َبقَيْت يف خاطري

قطعَة ازدهار وُرقيٍّ و�شم�ْس

وها اأنا اليوم اأعود

واأنا اأعرف اأّنني �شاأجدها

كما تركُتها يف خاطري

بل اأَعود واأجدها..

كما تركُتها يف خاطري..

لكّنني.. �شّيداتي اأيها ال�شادة

لكّنني اأح�ّس.. يف الَعنِي ُحرَقْة

ْة     ويف القْلب ُغ�شّ

      ويف احَلْلِق َدْمع

ذلَك

ن احلننَي املرتاَكم اجلارَح لأ

طواَل �َشنواِت الُغربِة والَعناْء

َيْنَفجُر.. فيغُدو ُموح�شًا وموجعًا..

      حلظة َاللقاْء..

❁    ❁    ❁

غَلبْتني م�َشاعري

اأَّيها احل�شور الكرمي

واأَبى قَلمي اإّل اأْن اأَبداأ كلمتي اليوْم

مبخاطبِة بريوْت..

فبريوت

د مدينٍة اأحَبْبناها َلْي�َشْت جمرَّ

بريوت بالن�شبِة َلنا

كانْت اأَ�شبه باإن�شاٍن َحبيب

قا�َشْمناُه �شنواِت الُعمر..
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منْوَنا مَعه

َوفرْحنا معُه.. وَتاأملَّنا..

وع�شَنا معًا ع�رصًا ذهبيًا

َومعًا كرُبنا..

َومعًا ِمَن املجِد َغرْفنا..

َوفجاأًة.. عندَما ُجرَح هو..

نحُن الذيَن َنَزْفَنا..

َل..

د مدينٍة ت جمرَّ بريوت َلْي�شِ

اأَْحَبْبناها..

َبريوت كانْت بالن�شبِة لنا

ع يف اإن�شاْن َكْونًا جَتمَّ

      َبريوت هي ُلبناْن

  واأَهل لبناْن

فاْعُذروين..

ديبة ال�شورّية    اأنا الأ

   اإذا بداأُت كِلمتي

َبعَد هذه ال�شنوات

     بالَتَغنيِّ بَوجعي..

❁    ❁    ❁

أ�سارك  أنني �ســــــعيدة اأن ا هذا ل مينع من ا

ديبات العربيات. اليوم.. يف لقاء الأ

هذا اللقــــــاء الهام عاطفيــــــاً واجتماعياً 

ووطنياً ب�سكل خا�ص..

فاأنا موؤمنة باأننا نعي�ص مرحلًة يف بالدنا 

أة فيها م�ســــــوؤوليُة اإعادة  تقــــــع على عاتق املرا

مور اإىل ن�سابها.. الأ

أة تظّل اأكرَث من الرجل الت�ســــــاقاً  ّن املرا لأ

ر�ص.. هي البيت..  أة هي الأ بالوطن.. فاملرا

م التي تلّم« كما نقول  �رشة.. هــــــي »الأ هي الأ

بالعاّمية..

وقد ثبَت

أ�سدَّ  أة يف املراحل ال�ســــــعبة تظّل ا اأن املرا

�رشاوًة من الرجل.. يف الدفاع عن الوطن..

ول تعجبوا

فالرجل عندما يدافع عن الوطن يدافع 

ــــــه وبيته  عن قيمــــــه ومبادئــــــه واأفكاره وحقِّ
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وىل.. هو يدافع عن  بالطبع اإمنا بالدرجة الأ

كرامته وعنفوانه..

أة فعندما تدافع عــــــن الوطن  ــــــا املــــــرا أمَّ ا

ن  ــــــى املوت.. لأ تندفع تلقائيــــــاً غريزياً وحّت

وىل  أة هو يف الدرجة الأ الوطن بالن�سبة للمرا

ابنُها احلبيب..

واإذا كان الواحد مّنا ي�سّمي وطنه »بالوطن 

م«.. ففي املراحل امل�ســــــطربة احلرجة..  الأ

أة »الوطن  ّم بالن�ســــــبِة للمــــــرا يغدو الوطُن الأ

البن«.. الذي حتميه غريزّياً ب�سدرها..

أة كيف كانت تنا�سل وتقاوم  أينا املرا وقد را

يف هذه املرحلة..

أيناها يف لبنــــــان اجلنوب العظيم.. يف  را

غزة فل�سطني.. ويف املقاومة يف العراق.. ويف 

أرا�سينا تاآمروا عليها دولياً.. كل بقعة من ا

بطال..  أة اإىل جانب الرجال الأ أينا املرا را

�ســــــامدًة  ر�ــــــص..  كالأ را�ســــــخًة  �ســــــاخمًة.. 

كاجلبال..

أة املقاومة يف بالدنا.. فتحّية.. اإىل املرا

وانحنــــــاءة كبرية لكّل �ســــــّيدة ظلّت واقفًة 

�ساخمة تقاوم ول تنحني.. اأمام ال�سغوطات 

القا�ســــــية  والظــــــروف  غــــــراءات..  والإ

وال�سدائد..

❁    ❁    ❁

حتّية اإىل ال�سديقة العزيزة �سلوى اخلليل 

مــــــني.. فاأنا اأعرف اجلهــــــد الكبري الذي  الأ

أقّدر  بذلتْه من اأجل حتقيق هــــــذا اللقاء.. وا

ّنني جربته..  هذا اجلهد.. لأ

وحتّية من القلب

الزميــــــالت  ــــــات  العربّي ديبــــــات  الأ اإىل 

أة عالياً.. العزيزات اللواتي رفعن �سوت املرا

لن ما حتّملن.. وحتمَّ

الالذعــــــة  املجتمــــــع  انتقــــــادات  مــــــن 

اجلارحة..

ومــــــن ظلــــــم النا�ــــــص وحتــــــى مــــــن نقمة 

هل..  الأ

واإذا كنت يف املا�سي اأقول:

أة التي.. ت�رشخ  ديبَة هي هذه املرا »اإّن الأ

أَ�ســــــابعها.. وتنا�ســــــُل بقلمهــــــا.. وتُزغــــــرُد  با

بالدموع..«.

ديبة يف هذه املرحلة فاإن الأ

أة التي قّررت اأن تو�ســــــح  هي هذه املــــــرا

املفاهيم التي اختلطْت على اجليل اجلديد.. 

أن تثبــــــت بقلمها الِقَيَم التي  أبنائنا.. وا جيل ا

أن تّن�ســــــق الفو�سى املنت�رشة يف  تزعزعت.. وا

كّل مكان.. لرت�سَم بكلماتها الطريق الوا�سح 

ف�سل.. الكرمي املوؤدي اإىل امل�ستقبل الأ

❁    ❁    ❁
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ديبات  أ�سعدين اأن يكون اللقاء الثاين لالأ ا

العربيات العزيزات..

يف عا�ســــــمة العوا�سم و»�ســــــّت الدنيا«.. 

بريوت..

أن افتتحناهُ يف ال�ســــــنِة املا�ســــــية يف  بعد ا

قلب الوطن الناب�ص يف قلْبي..

�سالة  مدينة العطر واليا�سمني.. ومهِد الأ

أنا.. واحل�سارة.. رفيقة التاريخ.. وحبيبتي ا

دم�سق �سورية

❁    ❁    ❁

وقد كان لقاء متميزاً حقاً..

ول للدول العربّية  اإذ اإنــــــه كان اللقــــــاَء الأ

ممّثلًة باأديباتها الراقيات..

منذ حوايل الن�سف قرن.. 

ول الذي يّتفق فيه..  كان اللقاء العربّي الأَ

طراف.. وي�ســــــود فيــــــه الحرتام..  جميع الأ

وتُرفرف يف اأجوائه املحّبة..

❁    ❁    ❁

أيها احل�سور الكرمي ا

دب يجمع« »كما ال�سيا�سة تفرق.. الأ

وهو �سعار هذه الندوة..

أ�ســــــيف كلمة اإىل هذه  وا�ســــــمحوا يل اأن ا

العبارة لت�سبح:

»كما �سيا�سة اليوم تفّرق..«.

ن كلمة �سيا�ســــــة.. بحــــــّد ذاتها ُوجدت  لأ

خللق التفاهم والتوافق بــــــني النا�ص.. »كما 

�ِسَيا�سُة اليوم تُفّرق«

دب يجمع«. وهذا مما ل �ســــــك  »وكما الأ

فيه.

أة قطعاً هي التي تبني للم�ستقبل  فاإن املرا

ف�ســــــل وهي التي �ست�ســــــهم ب�سكل كبري يف  الأ

اإحــــــراز الن�ــــــرش الكبــــــري ويف حمل ال�ســــــالم 

والزدهار اإىل ربوعنا..

و�ســــــتبقى بالُدنــــــا اأجمل بــــــالِد الدنيا.. 

ــــــها.. ويبقى لبنان.. قطعــــــَة ازدهار  واأقد�َس

وتاألّق و�سم�ْص..

أُنهــــــي كلمتــــــي ببيتــــــي �ســــــعر ل�ســــــاعر  وا

فل�ســــــطيني حبيب غادرنــــــا ذات يوم بعيد.. 

هــــــو كمال نا�رش.. الذي كان يقول: اإن من ل 

يعرف لبنان.. ل يعرف احلّب.. 

»ل يعرف احلبَّ اأحالمًا جمّنحة..

وِه��ْج��ران��ا و���ش��اًل  ول  نعيمًا  ول 

َم��ْن ل يرى اهلل يف اأح��داِق اأَرزت��ه

ُل��ب��ن��ان��ا..« اهلل  ِب��ُع��ي��وِن  ي���رى  َوَل 

أنتم  أّيها ال�سادة.. وا وكل لقاء.. �ســــــيداتي ا

أديباتنا العزيزات وبالدنا باألف خري.. وا
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ثرية يف جنوب �شورية اليعني اأن هذه املكت�شفات  اإن البحث يف املكت�شفات االأ

خا�ش������ة باجلنوب ومتميزة عن بقية اأنحاء بالد ال�ش������ام .اإمنا اقت�شت �رضورة 

أية حال درجن������ا يف بحوثنا على تعريف  توزي������ع البحوث هذا العنوان. وعلى ا

أنها متتد من الربيج يف ال�شمال  اجلنوب اأي املنطقة اجلنوبية من �شورية على ا

وحتى درعا يف اجلنوب ومن �شل�شلة جبال لبنان ال�رضقية يف الغرب اإىل احلدود 

العراقية يف ال�رضق وت�شمل حمافظات ريف دم�شق والقنيطرة ودرعا وال�شويداء 

ثار واملتاحف �سابقًا باحث اآثاري ومدير عام الآ

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

تواتر الع�سور يف جنوب �سورية

ثرية  يف �سوء املكت�سفات الأ

❁
د. علي �أبو ع�ساف
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وفيها �شل�ش������لة جبال القلمون وغوطة دم�شق 

وه�ش������بة اجلوالن و�شهول حوران وجبلها يف 

عوج والريموك  أنهار بردى واالأ ال�رشق وفيها ا

واأودية كث������رية وينابيع غزي������رة كنبع الفيجة 

ونبع منني ونبع قطن������ا واملزيريب وزيزون..

�ش������جار كانت تغطي �ش������فوح  اإلخ ونظن اأن االأ

اجلب������ال كما هو احل������ال يف جبل حوران اأي 

جبل العرب.وكذلك منطق������ة اللجاه ووعرة 

زاكية و�شفوح جبل ال�ش������يخ ال�رشقية و�شفوح 

القلمون..اإلخ.

تنح�رش هذه املنطقة بني جبال: حرمون 

)ال�ش������يخ( و�شل�ش������لة جب������ال لبن������ان ال�رشقية 

والقلمون يف ال�شمال الغربي تقابلها البادية 

يف ال�������رشق واجلن������وب. وه������ي يف معظمها 

أرا�ش������ي �ش������هلية كالغوطة و�ش������هول حوران  ا

واجلوالن اإ�ش������افة اإىل ال�ش������هول املمتدة بني 

�شال�ش������ل اجلبال. وال�ش������ك اأن هذا ال�ش������كل 

أثر يف اال�ش������تيطان والتوطن  اجلغ������رايف قد ا

عرب الع�شور فكان للجبال تاأثريها يف حركة 

مطار وتكوين طبيعة ومناخ املنطقة  الرياح واالأ

مثلما كان للبادية تاأثريها يف حركة ال�ش������كان 

بحثاً عن موارد الرزق ويف اجلفاف.

الع�رص احلجري كهوف يربود:

تر�شع �شفوح اجلبال التي ذكرتها املغاور 

ن�ســــــان  والكهوف الطبيعية التي جلاأ اإليها الإ

يف الع�ســــــور الغابرة واأح�سن مثال عليها هي 

كهوف يربود. يف وادي ا�سكفتا خم�سة مالجئ 

كبرية هامة ومغارة نقب فيها الفرد رو�ســــــن 

مريكي رالف �سوليكي.واحلق  وهو اأملاين والأ

عمال يف  يقال اإن عمل رو�ص هــــــو فاحتة الأ

آثــــــار ما قبل  جمال البحــــــث والتنقيب على ا

التاريخ يف �سورية وقد نقب يف ثالثة مالجئ 

كرث من مئتي األف عام اإبان  ن�سان لأ �سكنها الإ

و�سط واحلديث. الع�رش احلجري القدمي والأ

قــــــدم التي  دوات ال�ســــــوانية الأ ون�ســــــبت الأ

ول الدنيا  ك�ســــــف عليها يف طبقات امللجاأ الأ

اإىل يربود فاأينما ُعرث على مثيالتها قيل اإنها 

يربودية ومتتد يف الفرتة من 10000-15000 

األف �ســــــنة خلت ا�ســــــتخدموا خاللها ب�سكل 

أ�سا�ســــــي الفوؤو�ــــــص ذات ال�ســــــبغة اليربودية  ا

دوات  املحلية. التي تطور عربها �سناعات الأ

ال�سوانية ب�ســــــكل مثري وين�ســــــجم مع تطور 

أي�ســــــاً ات�سالهم مع غريهم  ثقافة ال�سكان وا

يف بالد ال�ســــــام اجلنوبيــــــة كتقليدهم لبع�ص 

دوات ال�ســــــوانية التي وجــــــدت يف موقع  الأ

الكبــــــارا وموقع النطوف بفل�ســــــطني اللذين 

يعودان اإىل الع�رش احلجري الو�سيط.

ويفرت�ــــــص الباحثــــــون اأن املنطقــــــة كانت 
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تُعــــــّج باحليوانــــــات املتنوعة مثــــــل الكركدن 

واخليول والوعول والغزلن والدببة واملاعز.

ع�ساب  أرا�ســــــيها احل�ســــــائ�ص والأ وتنبت يف ا

�سجار الربية. تتوافر فيها املياه يف الربك  والأ

وال�سيول. واإىل جانب هذا كله مادة ال�سوان 

دوات الالزمة لل�سيد  التي �ســــــنعت منها الأ

ع�ســــــاب والقتال وت�ســــــنيع اجللود  وح�ص الأ

والعظام)1( وحت�سري املواد الغذائية..اإلخ.

اإذن متثلــــــت الثقافــــــة النطوفيــــــة بوادي 

80000ق.م(   -10000( بيــــــربود  ا�ســــــكفتا 

وكذلك يف منطقة جريود وقرية الطيبة على 

وادي الزيــــــدي يف حــــــوران.  وكانت اأدواتهم 

احلجرية ال�ســــــوانية �سغرية هند�سية ال�سكل 

واأخرى كبرية ت�ســــــتخدم يف الزراعة وال�سيد 

جران  ويف حت�ســــــري الغذاء مثــــــل الرحى والأ

واملدقات.

ن�ســــــان يحب الظهور  ومــــــن املعلوم اأن الإ

يف مظهــــــر لئق فاأوجــــــد اأدوات الزينة مثل 

�سداف  طواق التي �سنعت من العظام والأ الأ

ع�ساب يف  أنواع من الأ أي�ساً بع�ص ا وا�ستخدم ا

�سنع امل�ساحيق وعجائن الطيب.

الثورة الزراعية:

ح�سن  ف�سل والأ ن�سان دوماً اإىل الأ نزوع الإ

كمل يدفعه نحو ا�ســــــتغالل الطبيعة وما  والأ

توفــــــره له من مــــــواد ي�ســــــتخدمها يف غذائه 

وك�سوته وم�ســــــكنه..اإلخ فبعد اأن مر مبرحلة 

ع�ســــــاب  والأ والتقاط احل�ســــــائ�ص  ال�ســــــيد 

والثمار راودته فكرة ا�ستنبات النباتات الربية 

أو النقالب الزراعي فرتك  فاأحدث الثــــــورة ا

املالجئ والكهوف والتجمعات القريبة منها 

اإىل قرى زراعية يزرع فيها القمح وال�ســــــعري 

ويدجن البقر والغنم واملاعز والدواب للنقل 

والركوب وينوع ويح�سن اأدواته املنزلية اأدوات 

كل. اجلر�ص والطحن والفرك والطبخ والأ

تل اأ�شود وغريفه:

أ�ســــــود يف الغوطة اأح�ســــــن  ويعتــــــرب تــــــل ا

مثال على ثقافة هذا الع�رش حيث امل�ســــــاكن 

ال�ســــــغرية وم�ســــــتودعات احلبوب  الدائرية 

للقمــــــح وال�ســــــعري )القــــــرن الثامــــــن ق.م(. 

أ�سود ن�ســــــاأت قرية زراعية  وبالقرب من تل ا

اأخرى هي غريفه، امل�ساكن فيها وا�سعة كبرية 

حتــــــددت وظائف حجراتها للنوم واملعي�ســــــة 

واخلــــــزن والطبخ والعمل،ويف الفراغات بني 

البيوت كانت التنانري وامل�ســــــانع التي نفعها 

عام مما يدل على ح�ســــــن التنظيم ون�ســــــوء 

جمتمعــــــات قبلية لها اإدارات خا�ســــــة ترعى 

�ســــــوؤونها وتنظم العمل اجلماعي وجت�ســــــد 

التقدم الزراعي والجتماعي.
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يف  املكت�ســــــفة  دوات  الأ

هذين املوقعني متثلها املناجل 

واملثاقب  جــــــران  والأ والرحى 

واملكا�ســــــط واأدوات الن�ســــــيج 

بر العظمية. مثل املخارز والإ

الطينية  الدمى  �ســــــناعة  اأما 

الدينية.فقد  فكار  الأ فتج�سد 

أ�سود على دمى  ك�ســــــف يف تل ا

أة جال�ســــــة  طينية متثــــــل امرا

أو واقفــــــة عظيمــــــة ال�ســــــدر  ا

على  اأحياناً  وال�ساقني جتل�ص 

ريكــــــة وهي ترمز  ماي�ســــــبه الأ

م وت�ســــــبه  اإىل عبادة الربة الأ

مثيالتهــــــا يف بــــــالد ال�ســــــام. 

ويتفــــــق الباحثــــــون علــــــى اأن 

نثى الب�رشية كانت اأول رب عبده وقد�ســــــه  الأ

الب�رش من خالل منا�ســــــك خا�سة فهي متثل 

حالــــــة اخل�ســــــب والتكاثر. وقد ج�ســــــدها 

ن�ســــــان مــــــن خالل دمــــــى طينية تت�ســــــابه  الإ

بال�سكل العام وفيها خ�سائ�ص حملية ح�سب 

املنطقة التي �سنعت بها. واإىل جانب ت�سنيع 

نثى كون اأي�ساً دمى حيوانية طينية  الدمى الأ

دواته على �سكل  و�سنع من العظام مقاب�ص لأ

غزال وهو احليوان الكثري العدد يف املنطقة 

عنــــــاق الطويلة  فت�ســــــبه العيون اجلميلة والأ

عند الب�رش بعيــــــون واأعناق الغزلن. ومل تكن 

دمى الكلب قليلة العدد عند هذه املجتمعات 

التي حر�ست على تربيته وال�ستفادة منه يف 

احلماية.

الع�رص احلجري احلديث:

وكان الع�ــــــرش احلجــــــري احلديــــــث ويف 

الفرتة التي �ســــــبقت �سناعة الفخار 7600-

6000 كــــــرثت دمى الثــــــريان الكاملة اأو دمى 

ليف  روؤو�ســــــها.وقد حظي هذا احليــــــوان الأ

أنهم  بالقد�ســــــية عند تلك املجتمعــــــات رغم ا
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ا�ستخدموه يف اإجناز بع�ص اأعمالهم اليومية 

.
)2(

وا�ستفادوا من حلمه وعظامه وجلده

تل الرماد:

أ�سود وغريفه  لقد ُهجر هذان املوقعان تل ا

خرية من هذا الع�رش6600- اإبان الفــــــرتة الأ

6000ق.م وانتقــــــل الن�ســــــاط العمــــــراين من 

اأطــــــراف الغوطــــــة ال�رشقيــــــة غربــــــاً اإىل تل 

الرماد بني مدينة قطنــــــة وجديدة عرطوز. 

ر املياه  وهو يقــــــع على حافة وادي كبــــــري وفَّ

لل�ســــــكان بينما ا�ســــــتفادوا من ال�سهول التي 

ن يف الزراعات املتنوعة  لتبدو خ�ســــــيبة الآ

التي رمبا جعلوها مروية فاأنتجت مايكفيهم 

أ�ســــــباب احلياة فن�ســــــاأت لذلك  من الغذاء وا

اإدارات متخ�س�ســــــة قــــــادرة على حتقيق كل 

نتاج لديهم  هذه املنجزات وتطورت و�سائل الإ

ودفنــــــوا جماجم اأجدادهم حتت اأر�ســــــيات 

املنازل تقدي�ساً لها و�سوناً لكرامتهم.

خرية  و�سهدت بالد ال�سام اإبان القرون الأ

مــــــن الــــــدور احلجــــــري احلديــــــث 6000-

4000ق.م اإبداعاً ثقافياً هاماً فائدته جليلة 

وعظيمة وهو �ســــــناعة الفخــــــار من الرتاب 

ن�ســــــان يف الزراعة. والراأي  الذي ا�ستغله الإ

ن�ســــــان قد ا�ســــــتفاد اأولً من  ال�ســــــائد اأن الإ

احلمــــــاأة التــــــي تكونت بعد جفاف ال�ســــــيول 

مطــــــار فهي ناعمة  وامل�ســــــتنقعات وتدفق الأ

رطبة خالية تقريباً من ال�سوائب التي تف�سد 

أيادي ال�سناع يكونون  �ســــــناعتها،طيِّعة بني ا

آنية متعددة ذات �سطح م�سقول  أ�سكالً ا منها ا

أ�سود. أو ا وملَّاع لونه اأحمر ا

آنية فخارية يف  ففي تل الرماد اكت�سفت ا

أ�ص ال�ســــــمرا.  الطبقة الثالثة لها قرائن يف را

الطبقتني bV-AV 6000-5250ق.م وتنت�سب 

اإىل نــــــوع الفخــــــار املو�ســــــوف بـ»رقيق ناعم 

أمل�ــــــص« يف اجلزيرة وامل�ســــــنوع من الطني  ا

أثــــــالم متوازية وخطوط  حمر واملــــــزوق با الأ

أ�ســــــنان امل�سط. وقد عرث يف الطبقتني  ت�سبه ا

غرا�ص  الثانية والثالثة على اأدوات حجرية لأ

متعددة للطعــــــام وحفظه واإعداده هو ومواد 

الطيب واحللي، من حجــــــر البازلت واجلري 

ومن ال�سدف والعظم.

لي�ص هذا وح�ســــــب اإمنا �سنعت يف هذا 

املوقع الهام الدمى الطينية باأ�سكال متعددة 

أو الكالب. أو الطيــــــور ا منهــــــا ذوات القرون ا

كذلك عرث على قرون حيوانات وروؤو�ســــــها. 

وعلى دمى ب�رشية بو�ســــــعية اجللو�ص �سبيهة 

ردن. بتلك التي وجدت يف عني الغزال بالأ

وت�ســــــري الدلئل املكت�سفة يف هذا املوقع 

على �ســــــالت وثيقة مــــــع املحيط ويف جميع 
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بــــــالد ال�ســــــام اجلنوبية و�ســــــملت  مناطــــــق 

امل�ســــــتويات الدينية والقت�سادية والتجارية 

التي توحي بوجود اإدارات قبلية ت�رشف على 

 )3(
مور. هذه الأ

اللجاه:

�ســــــوف اأحافــــــظ علــــــى م�ســــــار البحث 

أنا من يــــــربود ثم انتقلنا  اجلغــــــرايف. فقد بدا

جنوباً اإىل غوطة دم�ســــــق ومنها ننتقل جنوباً 

اإىل اللجاه وحوران. ففي هذه املنطقة جرت 

أثرية اأكدت اأن اللجاه ماكانت  ا�ســــــتطالعات ا

ن�سان  �ســــــقياء عا�سية على ولوج الإ مالذاً لالأ

اإىل داخلها اإمنا �ساهمت كغريها من مناطق 

اجلنوب يف ح�ســــــارة املنطقة.وبنتيجة هذا 

ال�ســــــتطالع ت�ســــــكلت بعثة �سورية-فرن�سية 

م�سرتكة للتنقيب يف موقع قرا�سة.

قرا�شة:

ن قرية �سغرية على حلف اللجاه  هي الآ

اأثريني  تلــــــني  اجلنوبي.تقــــــوم بيوتهــــــا فوق 

�سمايل وجنوبي يف�ســــــل بينهما وادي.يخبئ 

آثار الع�رش احلجري احلديث  التل ال�سمايل ا

النحا�ســــــي،بينما يخبئ اجلنوبي  واحلجري 

آثــــــار الع�ســــــور التاريخية.ويحيــــــط باملوقع  ا

املدافــــــن التي بنيــــــت باحلجارة ال�ســــــخمة 

واملالجئ من ال�سمال واجلنوب ال�رشقي.وقد 

ن�ســــــان اإبــــــان الع�رش النطويف.  توطن بها الإ

ويف التل ال�ســــــمايل ك�ســــــف علــــــى ثقافة من 

الع�رش احلجري احلديث والع�رش احلجري 

النحا�ســــــي.فهناك خم�ســــــة مواقع �ســــــغرية 

تعود اإىل الع�رش الربونزي القدمي والو�سيط 

جوار قرا�ســــــة وهي رحيل ومطوخ ال�سمايل 

وقرا�سة اجلنوبية ومنابية اجلنوبية وخراب 

بــــــراق الغربي.وتن�ســــــب اإىل الدور احلديدي 

املواقع التالية: خراب براق ال�رشقي وقرا�سة 

اجلنوبية. كما وتن�ســــــب اإىل الدور الروماين 

رحيل والدويرة وطعارة وخربة منابية.

ومن التحريــــــات التي اأجريت على وادي 

أنه كانــــــت تتدفق املياه عربه  أبــــــو جربا تبني ا ا

خالل ف�ســــــلي الربيع وال�سيف عرب جنران 

اإىل الدويرة ومنه كانت تتغذى ينابيع قرا�سة 

أي�ســــــاً مــــــن وادي الذهب الذي  ال�ســــــهرية وا

يجــــــري اإىل اجلنــــــوب من قرا�ســــــة. وترتك 

ر�ص  ال�سبات الربكانية التي مل تغمر �سطح الأ

كله بــــــل تركت بينها بقعة �ســــــاحلة للزراعة 

أرا�سي اللجاه مبعث  كانت هي وتوافر املياه وا

ن�سان لل�سكن يف هذا املوقع  اأمان ور�ســــــى الإ

وا�ســــــتغالله منذ الع�رش النطويف الذي يوؤرخ 

من 10000-8000ق.م.

أنه من غري اجلائز  ويح�ســــــن بنا اأن نوؤكد ا
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اأن تكت�سف على الفرات ويف فل�سطني ثقافة 

نطوفية من غري اأن تكت�سف يف حوران حلقة 

الو�ســــــل بني اأجزاء بالد ال�ســــــام. فقد اأجمع 

الباحثون على اأن ثقافة النطوف قد امتدت 

من وادي النيل اإىل الفرات وكانت منت�رشة يف 

حوران اأي�ساً.

متثــــــل هذه الثقافــــــة يف قرا�ســــــة بيوت 

تتمو�سع فوق ال�سيل الربكاين مل يبَق منها �سوى 

أ�سا�سات جدرانها الدائرية وكانت اأر�سياتها  ا

ال�سبات ال�ســــــخرية واقت�ست ت�سويتها ملء 

الفراغات بينها باحل�سى. ويف اأحدها كانت 

ر�ســــــية على �سكل م�ســــــطبتني تندرجان  الأ

مــــــن ال�رشق اإىل الغــــــرب وينفتح املدخل نحو 

اجلنوب.وقد قيل اإن هــــــذه احلقيقة توحي 

با�ستعمال املنزل لوظيفتني هي النوم واخلزن 

أية حال متثل  اأي حفظ و�سائل املعي�سة.وعلى ا

امل�ساكن اأكواخاً جيدة ومنا�سبة حلياة اإن�سان 

ذلك الع�رش.

الع�رص احلجري النحا�شي:

أمــــــا يف الع�رش احلجري الــــــذي يليه اأي  ا

ن�سان  الع�رش احلجري النحا�سي فقد ترك الإ

امل�ســــــطحات الربكانية ونــــــزل نحو اجلنوب 

مقرتبــــــاً اأكرث مــــــن النبع والربكة امل�ســــــاحبة 

ن�سان قد  له.ودلَّت التحريات هنا على اأن الإ

اأقام بيوته العادية والب�سيطة امل�ستطيلة فوق 

قدم التي تعود اإىل نهاية الع�رش  امل�ســــــاكن الأ

احلجــــــري احلديث.مما يف�ســــــح يف املجال 

للقول بــــــاأن النتقال من ع�رش اإىل ع�رش قد 

أنف�سهم من غري  حدث �سلمياً وحققه ال�سكان ا

اأن يكون هناك وافدون جدد.وهذا ماحدث 

أثناء  أبي�ص على البليخ ا اأي�ساً يف تل �ســــــبي ا

النتقال من الع�ــــــرش احلجري احلديث اإىل 

ع�رش حلف اأي من عــــــام 5700-5100ق.م 

ومن املعلوم اأن بدء ال�ستيطان يف تل قرا�سة 

قد بداأ عام 700ق.م تقريباً وي�ســــــتمر حتى 

عام 4500ق.م على وجه التقريب.

ونتيجــــــة لذلــــــك ومع تــــــوايل اكت�ســــــاف 

ال�سواهد على النتقال من الع�رش احلجري 

احلديــــــث اإىل الع�ــــــرش احلجري النحا�ســــــي 

ن�سان  على نحو تطوري معي�ســــــي ابتدعه الإ

نف�ســــــه يف �ســــــبيل تطوير و�ســــــائل معي�ســــــته 

يجب علــــــى الباحثني التخلي عــــــن فكرة اأن 

النتقال من الع�ــــــرش احلجري احلديث اإىل 

الع�رش احلجري النحا�سي حدث غالباً بفعل 

مهاجرين جدد غرباء عن املنطقة.

ن�سان �سناعة الفخار وا�ستغنى  أبدع الإ اإذاً ا

واين احلجرية التي  ب�سكل �ســــــبه كلي عن الأ

واين  كان ت�ســــــنيعها اأ�سعب من ت�ســــــنيع الأ
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ن �سناعتها باأن  الفخارية التي �رشعان ماح�سَّ

أو ال�سل�سايل ثم  ا�ستخدم القر�ص احلجري ا

واين  املعدين الذي يديره بالقدم يف اإنتاج الأ

نتاج على ح�ســــــاب جمالية  والدمى فازداد الإ

القطع.وترافق هذا كله مع تو�سيع املبادلت 

التجارية وتكثيف الت�ســــــال بني التجمعات 

فكار فيما بينها. ال�سكانية وتبادل ال�سلع والأ

وخري مثــــــال على ذلــــــك ثقافة حلــــــف التي 

كان موطنها باجلزيرة وانت�رشت �ســــــمالً اإىل 

نا�سول وغرباً اإىل �ساحل املتو�سط وجنوباً  الأ

حتى حماه و�رشقاً حتى جبال زاغرو�ص وذلك 

يف الفرتة من 5250-4700ق.م.

اأعقب ع�رش حلف ع�رش العبيد 4700-

3800ق.م و�سملت ثقافة هذا الع�رش مناطق 

انت�سار ثقافة حلف وجتاوزتها جنوباً لت�سمل 

�سواحل اخلليج العربي الغربية وبالد �سومر 

يف جنوبي العراق.

واجلدير بالذكر اأن ال�سواهد على الع�رش 

احلجري النحا�ســــــي يف جنوبي �سورية كثرية 

يف اجلــــــولن وحوران والغوطــــــة من غري اأن 

جند لهذه ال�سواهد ا�ســــــماً يجمعها وعنواناً 

يوحدها رغم وجود �ســــــفات م�سرتكة بينها. 

تتعلق بالطني وحت�سريه وال�سكل والزخارف.

علماً باأن الباحثني قد ا�ســــــتخدموا م�سطلح 

النطويف لتعريف حقبة من الع�رش احلجري 

احلديث �سبقت �سناعة الفخار.

أية حال نُ�ســــــبت الثقافات الب�رشية  وعلى ا

القدمية اإىل مادة احلجر التي ا�ســــــتخدمها 

ن�سان يف بناء ثقافته ف�سميت حقب طويلة  الإ

يف بالدنــــــا با�ســــــم الع�رش احلجــــــري الذي 

امتد من ؟-5250ق.م. وملا اكت�سف النحا�ص 

ن�ســــــان يف ال�ستفادة منه يف ت�سنيع  واأخذ الإ

خرى املتنوعة،اإىل  اأدواته ومعداته ولوازمه الأ

جانب احلجر ن�ســــــبت الثقافــــــة اإىل احلجر 

والنحا�ص.

ع�رص الربونز: 

واإطــــــالق  املعــــــادن  اكت�ســــــاف  ويتــــــواىل 

الت�ســــــميات فعندما اكت�سف معدن التوتياء/

أو الر�ســــــا�ص/وهو مادة موجودة يف  الزنك ا

الطبيعة ي�ســــــهل احل�سول عليها طرية لذلك 

ُخلطت بالنحا�ص القا�سي و�سنعت منها مادة 

�ســــــد �ســــــالبة فاأطلق ا�سم الع�رش  الربونز الأ

الربونــــــزي على الفرتة املمتــــــدة من 3100-

1200ق.م وهــــــي فرتة طويلــــــة متتد حوايل 

األفي عام.�سهدت بالدنا اإبانها ن�سوء املمالك 

على ال�ســــــعيد ال�سيا�ســــــي وعلى ال�ســــــعيد 

الثقــــــايف تطــــــورت الكتابة وات�ســــــع العمران 

وتعــــــددت �ســــــواهده املتنوعة مثل الق�ســــــور 
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واملعابد وامل�ساكن وتنظيم املدن والتجمعات 

ال�سكنية وات�سعت �سبكة املوا�سالت وازدادت 

معهــــــا احلركة التجارية وقامــــــت اإدارات يف 

املدن نعرفها باأ�ســــــمائها. ومع ذلك ن�ستخدم 

م�سطلح الع�رش الربونزي بجميع تق�سيماته 

أ�ســــــماء ممالك  وتفرعاتــــــه التي تدخل فيها ا

مثل ماري وايبال وحا�سور وقطنة.

قرا�شة:

ويف قرا�سة بالذات نتعرف على التحول 

مــــــن الع�رش احلجري النحا�ســــــي اإىل الع�رش 

الربونــــــزي القدمي بعد عام 4500ق.م. ُهجر 

املوقع وتوقف العمران فيه. ويف عام 3500 

تقريبــــــاً ا�ســــــتوطن البدو مــــــرًة ثانية اللحف 

املت�سكلة من ال�سيل الربكاين اإىل ال�سمال من 

النبع والربكة وُك�ســــــف على بيوت يف �سدرها 

ن�ســــــان مو�ســــــمياً وهي  حنيتان اأوى اإليها الإ

تتزامن مع املقربة ال�ســــــمالية يف املوقع ذات 

أي�ســــــاً ورمبا كان �ســــــبب  ال�ســــــفات البدوية ا

الهجر هو اجلفاف.

أيــــــة حــــــال يف عــــــام 3300ق.م  وعلــــــى ا

وبالتزامن مع بدايــــــة ع�رش الوركاء يف بالد 

الرافدين واجلزيرة عاد الن�ســــــاط العمراين 

اإىل هذا املوقع اخل�ســــــيب ذي املياه الوفرية 

واملوقــــــع ال�ســــــرتاتيجي لقربــــــه مــــــن اللجاه 

ومتيز هــــــذا الن�ســــــاط باتبــــــاع ثقافة جيدة 

جداً تنــــــّم عن اأفكار متطورة يف ال�ســــــتفادة 

ر�ص.فقد �ســــــوي ال�سفح املجاور للنبع  من الأ

والربكة من اجلنوب خللق م�ســــــطحات ميكن 

البنــــــاء فوقها وبالوقت ذاته منع ت�رشب املياه 

ثاريون  والرطوبة داخــــــل الرتبة.وقد فرح الآ

نه اأمدهم مبعلومات جيدة  بهذا الكت�ساف لأ

ووا�سحة عن الع�رش الربونزي القدمي،كانوا 

يفتقرون اإليها يف جنوب �سورية.

هنــــــا بعالقة حوران وجبلهــــــا بالبادية  نوَّ

ر�ص اخلالء قليلــــــة الفائدة  فهي لي�ســــــت الأ

ن�ســــــان الــــــذي عــــــرف كيف  بالن�ســــــبة اإىل الإ

أ�ســــــاليب جيدة مكنته من  ي�ســــــتغلها بطرق وا

لف الثالث ق.م  العي�ص فيها. فمنذ مطلع الأ

ن�ســــــاأت على تخوم الباديــــــة الغربية وتخوم 

اجلبل ال�رشقية جمموعة م�ستوطنات اأقامها 

مبا�سي الذي  ن�ســــــان القدمي على وادي الإ الإ

تغذيه �سفوح اجلبل باملياه وهي من اجلنوب 

مبا�سي ودبب واآوى  نحو ال�سمال الهبارية والأ

ال�سفا. وهي يف بقعة منب�سطة �سهلية تتناثر 

فوقها احلجارة الربكانية البازلتية ال�ســــــوداء 

وتعــــــرف باحلرة غري �ســــــاحلة للزراعة اإمنا 

ع�ســــــاب الربيــــــة املتنوعة التي  تنبت فيها الأ

أي�ساً. تتغذى عليها احليوانات الربية ا
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مبا�شي: الإ

مبا�ســــــي اأكربها ونرجح  وتعترب خربة الإ

داري للمنطقة.وقد  أنهــــــا كانــــــت املركــــــز الإ ا

اأقيمت فوق �سيل بركاين م�سطح �سبه م�ستوي 

يتلوى حوله الــــــوادي الذي اأقيم عليه �ســــــد 

خزن املاء خلفــــــه وزود املدينة بحاجتها من 

أنها كانت  املياه. وي�ســــــري تو�ســــــع البيوت اإىل ا

قد بنيت وفق خمطط يلبي حاجة ال�ســــــكان 

للحركة.واأحيطت املدينة ب�سور دفاعي قوي. 

وا�ســــــتخدم يف البناء احلجر الذي اقتلع من 

ال�ســــــيل الربكاين املت�سقق.ف�ساعدت ال�سقوق 

يف ت�ســــــهيل اقتالعه ثم دحرجته واإي�ســــــاله 

ملوقع البناء وو�ســــــعه يف اجلدران وال�سقوف 

ر�ســــــيات فكان احلجــــــر بدياًل عن اللنب  والأ

خ�ســــــاب الذي ا�ســــــتخدم بالبنــــــاء ببالد  والأ

ال�سام ال�ســــــمالية.وتقدم هذه املدينة الدليل 

القاطع على ح�ســــــن ا�ســــــتخدام اإن�سان ذاك 

الزمــــــان للمواد املتوفرة يف حميطه الطبيعي 

مطار التي خزنت  من احلجر وكذلك مياه الأ

لال�ستفادة منها يف ف�سول لتت�ساقط خاللها 

مطار. الأ

ويعــــــد ت�ســــــكل هــــــذه املجموعــــــة مــــــن 

أ من التيماء  امل�ستوطنات حلقة يف �سل�سلة تبدا

ردن ومن  عرب وادي ال�رشحان اإىل جاوة يف الأ

هنا اإىل تالل ال�ســــــلمية فايبــــــال. ولها اأقران 

يف اجلزيــــــرة تبداأ من تل خنزير غربي راأ�ص 

العني اإىل املربوكة فتل خويرة بني راأ�ص العني 

أبي�ص.�ســــــميت هذه التــــــالل )التالل  وتــــــل ا

كليل،يحيط بها �سور  نها ت�سبه الإ كليلية( لأ الإ

يرتفع مبركزه احلي الر�ســــــمي وتنت�رش حوله 

اأحياء ال�ســــــكن داخل ال�سور. ويعود تاريخها 

لــــــف الثالث ق.م حني هاجرت  اإىل مطلع الأ

بلوية اإىل ال�سمال  كدية والإ القبائل املارية والأ

رجح املنطقة الفا�ســــــلة بني  �ســــــالكة على الأ

را�سي ال�ساحلة للزراعة. البادية وتخوم الأ

وهــــــي الطريــــــق الطبيعي التي �ســــــلكته على 

آرام..اإلخ. الدوام قبائل اآمور وكنعان وا

اإذن اأعقبت ثقافــــــة اأوروك ثقافة التالل 

أو�ســــــع انت�ســــــاراً منها فقد  كليليــــــة وكانت ا الأ

�ســــــمت اإىل جانب بالد الرافدين واجلزيرة 

أي�ســــــاً بالد ال�سام  وبالد ال�ســــــام ال�ســــــمالية ا

اجلنوبية. 

مل يقت�ــــــرش التح�ــــــرش على هــــــذه البقعة 

أي�ســــــاً جمالً  يف اجلنوب،اإمنــــــا كانت اللجاه ا

لال�ستيطان فقد ك�ســــــف على مواقع عديدة 

على اأطرافها وكذلك على موقع فريد وهام 

ومتميز هو موقع لبوة.
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لبوة: 

تقع لبوة غربي قريتي املتونة وال�سوميرة 

يف و�سط م�سطح �ســــــخري ت�سكل من ال�سيل 

الربكاين وال�سبيل اإليها �سعب.�ُسيدت املدينة 

فوق تلعة بازلتية. وتبدو اأطالل هذه املدينة 

من خالل ال�ســــــورة اجلوية وكاأنها جلد بقر 

مب�ســــــوط يحيط بها �سور دفاعي عظيم فيه 

براج وال�ســــــخور  ثالثــــــة مداخل وتعــــــززه الأ

الطبيعيــــــة املائلة التي ا�ســــــتخدمت كزحلول 

ينزلق عليها املهاجمون.تنت�رش امل�ساكن داخل 

ال�سور وخارجه يف ال�سمال ومنيز فيها احلي 

الر�ســــــمي يف اجلنوب ال�رشقي. ويت�سح من 

أنها اأقيمت وفق خمطط  الن�ســــــيج العمراين ا

زقة. وهنا  وتتوزع على كتل تف�ســــــل بينها الأ

ن�ســــــان مع  أي�ســــــاً ويف هذه البقعة تاآخى الإ ا

الطبيعة فقد ا�ســــــتغل الفجوات بني ال�سيول 

الربكانيــــــة كاأقنيــــــة تتجه نحو جــــــورة كبرية 

طبيعية ا�ستفاد منها كربكة جمع فيها املياه. 

والــــــذي ي�ســــــتدعي النتباه يف �ســــــور املدينة 

وبواباتهــــــا هو احلالة اجلماليــــــة التي متتاز 

بها هذه املن�ساأة وال�سكل املعقد ن�سبياً للمرور 

عربها.

نعود مرة اأخرى اإىل قرا�سة القريبة من 

لبوة ففي الفــــــرتة املمتدة بني عامي 2800-

2600ق.م تو�ســــــعت املدينــــــة نحــــــو اجلنوب 

واأحيطت ب�سور وبلغت م�ساحتها 3،5 هكتار 

ومن خــــــالل اإن�ســــــاء امل�ســــــاطب ال�رشورية 

للتو�ســــــع ردمت الربكة وا�ســــــتغني عن ال�سور 

قدم و�سويت ال�سفوح على نحو متكن فيه  الأ

البناوؤون من ت�سييد �سور قوي ومتني وتعك�ص 

هذه احلالة التطور الطبيعي الذي طراأ على 

لــــــف الثالث ق.م والفرتة من  املوقع خالل الأ

 
)4(

2600-2100ق.م

موريون الكنعانيون:  الأ

لف الثالــــــث ق.م نزحت  عنــــــد نهايــــــة الأ

قبائــــــل اأموريــــــة نحــــــو مناطق بالد ال�ســــــام 

أ�س�ست  ال�ســــــمالية واجلزيرة وبالد النهرين وا

ممالك مت�ســــــاحلة حيناً ومتناف�ســــــة اأحياناً 

اأخرى غري اأن جميعها كان ي�سعى وراء بنيان 

ثقافة تناولت جميع مناحي احلياة الفكرية 

والجتماعية والقت�ســــــادية فاأبدع البابليون 

�ســــــوريون  اأقام الآ قانــــــون حمورابي بينمــــــا 

نا�سول وو�سعت مملكة  حمطات جتارية يف الأ

ميحا�ص يف �سمايل �سورية جتارتها البحرية 

غريق عــــــن طريق  وعالقاتهــــــا مع بــــــالد الإ

اأجاريت. هذا يف بــــــالد الرافدين واجلزيرة 

وبالد ال�سام ال�سمالية فكيف كان عليه احلال 

يف جنوبي بالد ال�سام؟
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ثرية يف مواقع عدة  أثبتــــــت التنقيبات الأ ا

واين  أنواع جديــــــدة من الأ بفل�ســــــطني ظهور ا

دوات املعدنيــــــة وتغيــــــري يف  الفخاريــــــة والأ

أ�ســــــاليب العمارة اأحدثتــــــه القبائل النازحة  ا

نحو الداخل و�سميت اآمورية كنعانية وتزامن 

هذا النقالب احل�ســــــاري مع الفرتة الثانية 

يف م�رش وع�رش الهك�سو�ص ال�ساللت )14-

17( 1786-1552ق.م. ومتيزت هذه احلقبة 

من تاريخ املنطقة بازدهار التجارة و�سمولها 

احلو�ــــــص ال�رشقي للبحر املتو�ســــــط.وخالل 

ثرية يف موقع الدبة ك�سفنا على  التنقيبات الأ

دلئل هامة تتعلق بالتجارة.

تل الدبة:

الدبة تل اأثري يقع اإىل ال�سمال من مدينة 

ال�ســــــويداء على بعد 10كم واإىل اجلنوب من 

قريــــــة بريكة حوايل واحــــــد كيلومرت.وهو يف 

و�ســــــط �سهل خ�ســــــيب هو المتداد ال�رشقي 

ل�سهول حوران املال�سقة ل�سفح اجلبل الغربي 

وحتده من ال�ســــــمال منطقــــــة اللجاه يجري 

و�سط هذا ال�ســــــهل وادي الذهب الذي كان 

يغــــــذي النبع املجاور للتل من جهة ال�ســــــمال 

وتروي مياهه ال�سهل خا�سة يف الربيع بينما 

كانت مياه النبــــــع تروي احلقل املجاور للنبع 

يف ف�سل ال�سيف.

الدبة تل كبري من اأكرب التالل يف حوران 

�ســــــوار التــــــي تزينها  تظهــــــر على جوانبه الأ

براج التي تدل على اأهمية املوقع كمدينة  الأ

حم�ســــــنة كبرية تتبــــــع لها عدة مــــــدن تنت�رش 

خرائبهــــــا يف حميطهــــــا ولتقــــــل اأهمية عن 

ب�رشى يف اجلنوب اإبان هذا الع�رش.ونرجح 

اأن هذا التل يدثــــــر اأطالل مدينة دوبو التي 

ذكرت مراراً يف ر�سائل العمارنة التي �سناأتي 

على ذكرها فيما بعد.

وحملت هذه العالمات املعمارية الظاهرة 

ثاريني  ــــــرت الباحثني الآ واملعلومات التي ذكَّ

مال. ففي  على العمل يف التل الذي مل يخيب الآ

عام 2006 واإبان املو�ســــــم الرابع ك�سف على 

بيــــــت وبجواره مدافن اأ�رشة تعود اإىل احلقبة 

ــــــّجون  مــــــن 1785-1663ق.م وقد زود امل�َس

داخلها باأواين فخارية عالية اجلودة �سنعت 

على الغالب من طينة �سوداء م�سقولة ناعمة 

أباريق جعلت يف �ســــــطحها �سفوف  معظمها ا

أ�سكالً هند�سية بديعة  من النُقر اتخذت لها ا

بي�ص فوق ال�سطح الالمع  ح�ســــــيت باللون الأ

حمر وزودت بالعرى وهي تذكر  أو الأ �سود ا الأ

باأقدم نوع عرف يف بالد ال�ســــــام منذ مطلع 

باريق  لف الثاين ق.م.وقــــــد كانت هذه الأ الأ

أو الزيت اإىل جميع  عبوات لت�سدير العطور ا
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اأنحاء احلو�ص ال�رشقي للبحر املتو�سط.وقد 

باريــــــق يف حوران بقرية  ك�ســــــف على هذه الأ

الطيبة وقرية ذيبني والدبة واملتونة وكانت يف 

باريق  قبور. وقد عرثنا يف قبور الدبة مع الأ

على اأختــــــام م�رشية على �ســــــكل ُجعل نظن 

أنهــــــا تعود اإىل جتار م�رشيــــــني اأو وكالء لهم  ا

كانوا يقيمون يف الدبة يعقدون ال�ســــــفقات 

التجارية وينقلونهــــــا اإىل م�رش. فالتجارة يف 

عهد الدولة الو�سطى ازدهرت مع م�رش بعد 

أمــــــراء كنعان وملوك  اأن زالــــــت العداوة بني ا

ال�ســــــاللة الثانيــــــة ع�ــــــرش 1991-1786التي 

�ســــــورتها لنا ن�ســــــو�ص الحتقــــــار امل�رشية. 

والدلئل على تعاظم التجارة يف عهد الدولة 

ثار املكت�سفة يف تل  الو�ســــــطى نعرفها من الآ

�سكا بالغوطة وقرا�ســــــة والدبة يف حمافظة 

ال�سويداء.

هــــــم يف تاريــــــخ م�رش كان  واحلــــــدث الأ

1786-1552ق. لهــــــم  الهك�ســــــو�ص  حكــــــم 

م التي اأغفلــــــت ذكره امل�ســــــادر امل�رشية بل 

أ�ســــــارت اإليه اإ�ســــــارات عابرة. والذي يهمنا  ا

يف عر�ســــــنا هذا اأن طردهم من م�رش اأدخل 

بــــــالد كنعان يف �رشاع مع ملوك م�رش الذين 

جردوا عدة حمالت على بالد اأمورو وكنعان 

أي�ســــــاً  لي�ص فقط ملطاردة الهك�ســــــو�ص اإمنا ا

للت�سدي للميتانيني واحلثيني الذين طمعوا 

مورية يف  يف التو�سع على ح�ساب املمالك الآ

حلــــــب وكركمي�ص فقاومهم ملوك ال�ســــــاللة 

الثامنة ع�رش 1552-1436ق.م الذين و�سعوا 

بالد كنعان حتت اإدارتهــــــم املبا�رشة ونظروا 

اإىل �ســــــيوخ املــــــدن وكاأنهم عمــــــالء لهم على 

قبائلهم.

ع�رص العمارنة:

وائل من ال�ساللة الثامنة  لقد �سن امللوك الأ

ع�رش وخا�سة حتومت�ص الثالث 1436-1490 

الغــــــزوات يف بالد ال�ســــــام وخالفهم يف هذا 

امل�ســــــلك امللكان امنوف�ص الثالث والرابع اأي 

اأخناتــــــون 1402-1347 ق.م.حيــــــث يعرف 

ع�رشهما بع�رش العمارنة.وفيه اتبع امللكان 

أ�ســــــلوب احلوار وتبادل الر�سائل مع اجلريان  ا

آ�سيا.وقد عرث على الر�سائل املر�سلة  يف غرب ا

�سوريني والبابليني  من احلثيني وامليتانيني والآ

جوبــــــة عليها يف  و�ســــــيوخ اأمورو وكنعان والأ

تل العمارنة ب�ســــــعيد م�ــــــرش الذي تكون من 

اأطالل عا�سمة اأخناتون.واجلدير بالذكر اأن 

رت بالبابلية با�ستثناء  هذه الر�ســــــائل قد �ُسطِّ

أربع ر�ســــــائل باحلوريــــــة واحلثية.  أو ا ثــــــالث ا

ويدل هذا ال�سيء على اأن البابلية كانت لغة 

دولية يخاطب فيها ملوك ذاك الزمان.
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وي�ستبان من خالل هذه الر�سائل املتبادلة 

بــــــني اأمنوف�ص الثالــــــث واأخناتــــــون من جهة 

و�سيوخ ع�سائر بالد ال�سام من جهة ثانية اأن 

دارتهما املبا�رشة.  هذه البالد كانت تخ�سع لإ

فــــــاإىل جانب كل �ســــــيخ كان موظفــــــاً م�رشياً 

ي�ســــــاعده يف حكم امل�سيخة وف�ّص اخلالفات 

بني امل�ســــــايخ ويلقب ربي�ص=ربي�ص بالبابلية 

�ســــــورية وتعني �ســــــيخ القبيلة.  أو �ســــــاكن بالآ ا

أولها  وقد ُق�ســــــمت البالد اإىل ثالث وليات ا

يف ال�سمال و�ســــــميت اآمورو ومركزها �سمرية 

بر�ص ثــــــم اأفه/اأفو  أو �ســــــمرية على نهــــــر الأ ا

ن كامد اللوز يف  ومركزها كوميدو وهــــــي الآ

البقاع اجلنوبي واأخرياً كنعان ومركزها غزة 

يف اجلنوب.

برز يف هذا الع�رش  لعبت دم�سق الدور الأ

فقــــــد انتقل اإليها مركــــــز اأفه من كوميدو يف 

عهد �ســــــيخها بريي وزا الذي طمع يف ب�سط 

�ســــــلطانه على امل�سيخات من حوله فانحازت 

اإىل جانبه م�سيخات ال�سمال من ح�سيا حتى 

عوج بينما وقفت �ســــــده م�سيخات حوران  الأ

وكنعــــــان بدعم مــــــن م�رش. ومــــــن بني هذه 

أر�سل  امل�ســــــيخات كانت م�ســــــيخة دوبو التي ا

�سيخها ر�سالة اإىل اأمنوف�ص الثالث ينبئه فيها 

بالولء له.وعندما وقع اخلالف بني م�سيخة 

بيال=خربة فحيل على الريموك وع�سرتوت= 

تل ع�سرتة �رشقي عدوان ا�ستنجد اأيوب �سيخ 

أعــــــاد النفوذ  ع�ســــــرتوت بالقوات امل�رشية وا

امل�رشي اإىل اجلولن وال�ستقرار اإىل مدنه.

لــــــف الثاين ق.م كانت دوبو  اإذاً خالل الأ

أ�سها �سيخ  ذات �ساأن. مقر اإدارة قبيلة على را

�ســــــنو لب�رشى وال�سويداء وع�سرتوت وفحيل 

ودام�ســــــق يف عهد برياوزا القرن الرابع ع�رش 

ق.م الذي �ســــــورت لنا ر�سائل العمارنة دوره 

الفعــــــال يف تاريــــــخ تلك احلقبــــــة. وقد بقي 

حاديث  ذكره حياً يــــــرتدد يف الروايــــــات والأ

اإىل وقــــــت ياقوت احلموي الذي و�ســــــفه يف 

أنه موؤ�س�ص  معجم البلدان الثاين �ص 587 على ا

دم�ســــــق.اإنه لي�ص موؤ�ســــــ�ص دم�سق بل هو من 

اأعظم ملوكها وقتذاك.

ونختــــــم اأن دوبــــــو كانــــــت ت�ســــــيطر على 

منطقة وا�ســــــعة متتد من ال�سورة الكربى يف 

ال�سمال وحتى �سليم يف اجلنوب ومن اجلبل 

 )6(
يف ال�رشق حتى ب�رش احلرير يف الغرب

رامي: الع�رص الآ

زالت امل�ســــــيخات الكنعانيــــــة قبيل نهاية 

لــــــف الثــــــاين ق.م حوايل عــــــام 1200ق. الأ

م وقامــــــت بدلًً عنها م�ســــــيخات واإن �ســــــئتم 

أبرزها يف  آراميــــــة كان ا اإمــــــارات اأو ممالك ا
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أتتنا اأخبارها عن  اجلنوب مملكة دم�سق التي ا

�سورية وكتاب العهد القدمي  طريق الوثائق الآ

ومل ي�سلنا �سيء مبا�رش عنهم. وحل�سن احلظ 

ثرية يف تل الدبة باأمور  اأمدتنا التنقيبات الأ

رامي يف اجلنوب. عديدة تتعلق بالع�رش الآ

بــــــرز اأن الطبقــــــة  هــــــم والأ وال�ســــــيء الأ

راميــــــة التي اأعقبــــــت الطبقة  احل�رشيــــــة الآ

الكنعانية ن�ساأت فوقها مبا�رشة لفا�سل ردمي 

أو  بينهما ومل تكن الطبقة الكنعانية حمروقة ا

مدمرة بفعل مهاجم اأو حمتل وهذا ي�ســــــعفنا 

يف القول باأن التحول قد حدث هنا �ســــــلمياً 

دارة مــــــن جماعــــــة اإىل اأخــــــرى  وانتقلــــــت الإ

ب�سال�ســــــة وي�رش، ا�ســــــتمر الفعل احل�ســــــاري 

الثقايف بال انقطاع ملحوظ.على عك�ص املدن 

أ�سباط اليهود. التي احتلها �سعوب البحر وا

أعــــــوام 2007-2009ركز العمل  وخالل ا

يف اجلــــــزء ال�رشقــــــي من التل الذي ف�ســــــل 

عن البقعة املنخف�ســــــة غربــــــه بجدار يظهر 

فوق �ســــــطح التل وميتد من الربج ال�ســــــمايل 

يف ال�ســــــور حتى الربج اجلنوبي يف اجلنوب 

بطــــــول حــــــوايل 100م تقريبــــــاً. ومن خالل 

العمل ك�ســــــفنا على جناح �ســــــكني يتاألف من 

باحة واأربع حجرات تت�سل ببع�سها بو�ساطة 

املداخــــــل واإىل اجلنوب منه ك�ســــــفنا يف عام 

2008 على جزء من خمــــــازن احلبوب وهي 

م�ســــــتودعات دائرية مبنيــــــة باحلجر حتيط 

بها احلجرات اخلدمية وتت�ســــــع اإىل كميات 

كبــــــرية من الغالل هي موؤونــــــة الق�رش ورمبا 

أي�ساً القوات الع�ســــــكرية. لقد توزعت هذه  ا

امل�ســــــتودعات على نحو يرتك بينها فراغات 

يتمكــــــن رجــــــال الق�رش من خاللهــــــا اإدخال 

احلبــــــوب اإىل امل�ســــــتودعات واإخراجها منها 

بحركــــــة مي�ــــــرشة و�ســــــهلة.واإىل جوارها من 

اجلنــــــوب كانت احلجرات التي غم�ســــــت يف 

اأر�سياتها الدنان الكبرية التي ت�سلح حلفظ 

أو التي ي�ســــــنع فيها  املواد ال�ســــــائلة داخلها ا

النبيذ.ومعلوم اأن حــــــوران كانت تنتج العنب 

على نحو وا�ســــــع دلَّت عليه فيما بعد نقو�ص 

البوابــــــات النبطية يف املعابــــــد مثل معبد اأم 

امليــــــاذن يف حــــــوران وقنوات يف ال�ســــــويداء 

وغريها كثرية .ويف عام 1966 وخالل عملنا 

رامية على  يف تل ع�سرته ك�سفنا يف الطبقة الآ

َدْن لت�سنيع العنب كان مليئاً بالعنب املتفحم 

الــــــذي يعود اإىل القرن الثامن ق.م بالعتماد 

على فح�سه خمربياً.

وهنا علينا اإدراج معلومة هامة تتمثل يف 

اأن هــــــذا الق�رش قد اأتى عليــــــه حريق هائل 

�ســــــامل عند نهاية القرن الثامن ق.م وبقيت 
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بــــــني الرماد اأواين فخارية حملية وقرب�ســــــية 

خري من هذا القرن الذي  نوؤرخها يف الربع الأ

يتوافق مع حكم جتالت فل�رش الثالث الذي 

احتل حــــــوران عام 831 وجعــــــل منها ولية 

ا�سمها حوران ومقرها درعا.

ثرية التي  وبالعتمــــــاد علــــــى اللقــــــى الأ

ك�ســــــفنا عليهــــــا هنا مثــــــل القطــــــع العاجية 

امل�ســــــنعة واملزوقة باأ�ســــــكال العنقــــــاء والتي 

أثاث الق�رش الفاخر. التي  كانت عنا�رش من ا

رامية  عرث على اأقرانها بق�ســــــور املمالك الآ

يف حماه و�سماأل وجوزن..اإلخ يثبت لدينا اأن 

آرامية هامة �ساهمت  الدبة كانت مقر قبيلة ا

يف ح�سارة املنطقة وثقافتها على نحو جيد، 

وكانت لهــــــا عالقات جتاريــــــة هامة داخلية 

حمر  بدليل العثور على نوع مــــــن الفخار الأ

الرنان الالمع امل�ســــــقول الذي يو�سف باأنه 

فخار الق�رش. وتن�ســــــب �سناعته اإىل اململكة 

أنواع منــــــه يف معظم  �ســــــورية وعــــــرث على ا الآ

رامية. واإىل جانب هذا  عوا�ســــــم القبائل الآ

آنية  نية الفخارية املمتازة وجدنا ا النوع من الآ

بي�ساء قرب�سية مزوقة باأ�سكال هند�سية.

وي�سري هذا الكت�ساف اإىل اأن هذه اململكة 

نية  الغنية مل تبخل يف اقتناء هذا النوع من الآ

التي كان يعد اقتناوؤها مــــــن الكماليات واأن 

ت�ســــــتورد مبا�رشة من قرب�ــــــص اأو عن طريق 

قــــــرب اإىل قرب�ص هذه  و�ســــــيط من املدن الأ

واين القرب�ســــــية البي�ســــــاء التــــــي يــــــدل  الأ

وجودها على عالقــــــات جتارية متعددة مع 

هذه املدينة

وتوحي اإلينا نبالت برونزية �ســــــغرية عن 

�سيء من حياة الرتف يف الق�رش.فقد وجدنا 

فيه ثالث نبالت �ســــــغرية لت�سلح للقتال بل 

لل�ســــــيد وخا�سة �سيد الطيور الذي يفرت�ص 

أ�ســــــحاب  أنه كان من الهوايات املحببة لدى ا ا

الق�ــــــرش الذين تركوا هذه النبالت �ســــــاهداً 

على هواياتهم.

لي�ص هذا وح�سب اإمنا عرثنا اأي�ساً على 

قالب من حجــــــر البازلت الناعم اجليد كان 

علــــــى مانعتقد ل�ســــــناعة الذهــــــب ح�رشاً.

�ســــــكال املحفورة فيــــــه كانت غري عميقة  فالأ

لت�سلح اإل ل�سكب �سائل الذهب الذي يحول 

أ�ســــــكال متعــــــددة ومتنوعة  اإىل رقائــــــق ذات ا

جميلة جذابة ملكية.وقد ك�سف على قوالب 

مماثلة يف اأجاريت واإن دل هذا على �ســــــيء 

فهــــــو يدل علــــــى اأن حرفة �ســــــياغة الذهب 

كانت متداولة يف هذا املوقع.

�ســــــارة اإىل مالحظة هامة  وهنا يجب الإ

تتعلــــــق ب�ســــــناعة الفخار.فقــــــد لحظنا اأن 
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الطني املعد ل�ســــــناعة الفخــــــار كان خملوطاً 

بي�ــــــص. وهذا يدعونا  أو الأ �ســــــود ا بالرمل الأ

بي�ص  اإىل الظن باأن الفخار املخلوط بالرمل الأ

قد �ســــــنع يف اأماكن يتوافر فيها هذا الرمل 

�ســــــود قد �ســــــنع يف الدبة حيــــــث يتوافر  والأ

�ســــــود البازلتي يف الوادي واملقالع  الرمل الأ

وميكن حت�سريه ب�سهولة. وقد و�سلت البعثة 

العاملة يف قرا�سة اإىل ال�ستنتاج ذاته.ونوؤكد 

اأن ت�ســــــنيع الفخار كانت حرفة حملية مثلما 

دوات املنزليــــــة من حجر  كانت �ســــــناعة الأ

البازلت الذي ا�ستخدم يف اإنتاج اأدوات جلر�ص 

وطحن وق�رش احلبوب واأخرى ل�سكب الطعام 

دوات امل�ستخدمة  أو تقدمي الفاكهة.وكانت الأ ا

يف تقدمي الفاكهة ذات �سكل مميز كاأن تكون 

أرياتها التي ترفع بو�ساطتها على �سكل راأ�ص  ا

طــــــري اأو حيوان وقوائمها على �ســــــكل قوائم 

عجل.و�سطوحها مل�ساء ناعمة م�سقولة.

ويف هذا ال�ســــــياق نذكــــــر اأن بني الدنان 

الكثرية التي عرثنا عليها يف حجرة خا�ســــــة 

كانــــــت دنان كبــــــرية يف جانبهــــــا ثقبان واحد 

يف و�ســــــط الدن تقريباً يليــــــه اآخر قريب من 

الكعــــــب وباملقارنة مع مانعرفــــــه من اأماكن 

أخــــــرى فاإن هذا النوع مــــــن الدنان كان معد  ا

وجمهز لت�ســــــنيع النبيذ. فبعد تخمري العنب 

املــــــدة الالزمة تفتح الثقوب،فيتدفق �ســــــائل 

العنب من الثقبني بالتتايل وياأخذ ماي�ســــــمى 

زهــــــرة النبيذ وبعد ذلك تع�رش حبات العنب 

ل�ستخراج ماتبقى من الع�سائر.

�ســــــارة هنا اإىل اأن �ســــــناعة  ولبد من الإ

اللَــــــنب الفاخــــــر ذي النكهة اخلا�ســــــة كانت 

تقوم بو�ســــــاطة اجلرار اأي�ساً.غري اأن اجلرة 

املخ�س�سة ل�ســــــناعة اللنَب وحت�سريه كانت 

أ�ســــــغر حجماً ونقلها �سهل. وقد عرثنا على  ا

 )7(
مناذج منها

الع�رص الكلداين: 

�ســــــوريني  وبعد اإحراق املدينة على يد الآ

كما ذكرنا، ا�ســــــتمرت احلياة فيها يف الع�رش 

رامــــــي املتاأخــــــر الذي يتطابــــــق مع الدور  الآ

الكلــــــداين يف بالد الرافديــــــن 626-605ق.

م ففي البيوت الب�ســــــيطة العادية يف �سكلها 

وتقانة بنائها عرث على اأختام م�ســــــنوعة من 

أنواع العقيق لونه اأخ�رش  حجر هو �رشب من ا

زيتي فاحت نق�ص فيه �سكل النعامة على غرار 

مانعرفه من اأماكن اأخرى يف بالد ال�سام عرث 

ختام التي تعود  فيها على هــــــذا النوع من الأ

أننا عرثنا على  مر الهام ا اإىل هذا الع�رش. والأ

قب�سة طينية يف و�سطها طبعة ختم من الدور 

ذاته والقب�سة كتلة طينية األ�سقت يف خيط 
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يحزم طرد بريدي وُمِهَر بخامت يتاألف نق�سه 

من امل�رشجة املن�سوبة اإىل الرب مردوك فوقها 

حزمة اللهب وعلــــــى جانبيها ربتان خلفهما 

يف اجلهة الي�رشى امللــــــك واليمنى املحارب. 

ختام كان متداولً يف هذا  وهذا النوع من الأ

الع�رش.

ومما ل�ســــــك فيه اأن الطرد الربيدي كان 

مر�ساًل من اجلزيرة اأو بالد ال�سام ال�سمالية 

اإىل الدبــــــة التــــــي عرثنا فيها علــــــى ختم من 

الع�ــــــرش ذاتــــــه غــــــري اأن نق�ســــــه خمتلف كما 

ذكرنا. فالعالقات بني هذه املدينة والنواحي 

خرى يف بالد ال�سام وبابل كانت  واملناطق الأ

وثيقة.

أنوه هنــــــا اإىل اأن امللك الكلداين نبونيذ  وا

556-539 قــــــد انتقــــــل من بابــــــل اإىل حران 

ومنهــــــا عرب بالد ال�ســــــام اإىل اآدوم حيث اأمر 

بنق�ص �سورته مع اخلرب املرافق لها يف �سخور 

وادي بالقــــــرب من مدينــــــة الطفيلة. واأخرياً 

ا�ستقر وملدة ع�رش �ســــــنوات يف واحة التيماء 

آنــــــذاك مكتفياً  تاركاً بابل عا�ســــــمة امل�رشق ا

بهذه املدينة الهامة. منها حكم امل�رشق ونظم 

اإدارته وجتارته وموا�ســــــالته ولن�ستبعد اأن 

تكون الدبة وقتذاك مدينة لها دور يف حركة 

املوا�سالت وال�سلع.

ونظن اأن الدبة/ دوبو قد اأوكل اإليها هذا 

خميني 331-551  الدور الهــــــام يف العهد الأ

أي�ساً وال�سواهد على هذا الع�رش كثرية فقد  ا

عرثنا علــــــى بيت يعود اإىل هذا الدور وكانت 

فيــــــه حجرة خم�س�ســــــة للن�ســــــيج بقي منها 

اأدوات نول الن�سيج الثقالت واأدوات ت�سميع 

�سباغ وحت�سريها وحجر  اخليوط و�سحق الأ

املكوك..اإلخ.

قيدار:

ثرية يف تل الدبة  مل تقــــــدم التنقيبــــــات الأ

أي�ســــــاً تراثاً  آثار الع�ســــــور التي ذكرتها اإمنا ا ا

معمارياً وفنياً تو�سحت لنا هويته من خالل 

الوثائــــــق التاريخيــــــة الهامــــــة والتي حفظها 

�سوريون يف دور حمفوظاتهم وتتعلق بتاريخ  الآ

حوران خا�سة.ففي عام 2005وخالل املو�سم 

الثالث كر�سنا العمل يف الك�سف على اأطالل 

مبنــــــى يتميز عن بقايا الوحــــــدات املعمارية 

النبطيــــــة اخلم�ص التي نراها على ال�ســــــطح 

ــــــيِّد على الطــــــرف اجلنوبي للبقعة  نه �ُس
أ يف ا

املنب�سطة املمتدة بني الوحدة املعمارية الثالثة 

يف ال�رشق والرابعة يف اجلنوب واخلام�ســــــة 

يف الغرب وتت�ســــــل بالنبع يف ال�ســــــمال. وقد 

أنه مبني باأ�سلوب خمتلف  ظهر جلياً وا�سحاً ا

عن الوحدات النبطية فاحلجارة اأ�سغر وهو 
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يتاألف من حجرة واحدة اأمامها باحة وحجرة 

اأخرى يف جانبها ال�ســــــمايل.وبعد الك�ســــــف 

عليــــــه ثَبُت اأن احلجرة هي م�ســــــلى يقع يف 

أبعاده 11×6م يف �سدره �سدة لن�سب  الغرب ا

التماثيــــــل فوقهــــــا. بابه ينفتح نحــــــو ال�رشق 

ويتقــــــدم واجهته ال�رشقية رواق ومتتد اأمامه 

باحــــــة بطول حوايل 40مــــــرتاً وعر�ص 12م. 

مدخلها يف ال�ــــــرشق اأحيطت بجدار واأقيمت 

حذاء الن�ســــــف ال�رشقي جلدارها ال�ســــــمايل 

حجرة للخدمات املنا�ســــــكية فيهــــــا تنور لها 

مدخل نحو ال�ســــــمال اإىل اخلارج. وينت�سب 

قرب الزاوية ال�ســــــمالية ال�رشقية للم�ســــــلى 

اأمام جزء الرواق املجاور مذبح من البازلت 

بارتفاع 80�ســــــم يف اأعاله جتويف وهو على 

�سكل متوازي امل�ستطيالت �سطوحه منحوتة.

بينما ينت�ســــــب مذبــــــح اآخر قبالــــــة الزاوية 

اجلنوبيــــــة الغربية حلجــــــرة اخلدمات وهو 

ول.وقد تبني لنا بعد الك�سف عليه  قرين لالأ

أنه و�ســــــع اأمام طمرية جتــــــاور احلجرة من  ا

الغرب وهي عبارة عن مق�ســــــورة على �سكل 

أ�سه يف ال�ســــــمال و�سلعاها واحد يف  مثلث را

خر هو ال�ســــــلع الغربي للحجرة.  الغرب والآ

وقد ُر�ســــــفت اأر�سية املق�ســــــورة بالبالطات 

البازلتية اجليــــــدة وكانت م�ســــــقوفة بالربد 

البازلتي الذي كان مت�ساقطاً يف داخلها.

أنها تثري  مــــــور عادية غــــــري ا اإىل هنــــــا والأ

عجاب يف املكان املختار لها ويف �ســــــكلها  الإ

مر حتى عرثنا بداخلها على  ومل يطل بنــــــا الأ

أنثوية ودمية عجل وراأ�ص  دمى ب�رشية ذكرية وا

جمل وقاعدة لو�سع دمية ب�رشية فوقها وفاأ�ص 

نا  واأن�ساب كلها من ممتلكات املعبد وقد خمَّ

أنها و�ســــــعت يف هذا املكان اأي املق�ســــــورة  ا

عمداً ول�سبب ما.

�سورية  وقد ُعدت بالذاكرة اإىل الوثائق الآ

التي تفيد باأن جندب العربي قد �ســــــارك يف 

معركة قرقر اإىل جانب ملك دم�ســــــق برهدد 

�سوريني. فالبد اأن تكون  عام 853ق.م �سد الآ

مرابع قبيلته قيدار يف اجلنوب جوار دم�سق 

�سورية اأخبارهم فقد كانت  وتتناقل الوثائق الآ

�سور  زبيبة ملكة قيدار من دافعي ال�رشائب لآ

يف عهد جتالت فل�رش الثالث 745-727ق.

م. اأما �سم�ســــــي ملكة قيدار فقد متنعت عن 

دفع اجلزية عام 736بينمــــــا انحازت امللكة 

آ�ســــــور يف عهد  أو ياثيا اإىل بابل �ســــــد ا آياثَيْا ا ا

�ســــــنحاريب 705-681ق.م الذي جرد حملة 

علــــــى دومــــــة اأي دومة اجلنــــــدل فحا�رشها 

و�ســــــبى العديد من ال�سكان وكانت ا�سكالت 

أيل ملك قيدار من بني ال�سبايا.اأما  زوج خزاا
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�سنام  الغنائم احلربية فقد اقت�رشت على الأ

التــــــي رافقتها اإحدى كاهنات الربة ع�ســــــتار 

وهي نيل عونو اإىل نينوى. وي�ستطيع الباحث 

�ســــــنام قيدار من  اأن يرى يف هذا اخلرب ما لأ

اأهميــــــة عندها وما متثله مــــــن قيمة معنوية 

�سنام التي من  لها.فكرامتها مرتبطة بهذه الأ

أيل اإىل نينوى م�سطحباً معه  اأجلها �سافر خزاا

الهدايا النفي�سة.قدم الهدايا للملك وا�ستعاد 

�سنام.التي نقلها اأ�رش حدون681-668ق. الأ

م مــــــرة ثانية اإىل نينــــــوى ليدو�ص على كرامة 

قيدار وحل�ســــــن حظ قيدار وقادتها �ســــــمح 

آ�ســــــور بانيبال 668-631باإعادتها ثانية اإىل  ا

قيــــــدار حتى لتنحاز مــــــرًة ثانيــــــة اإىل بابل 

وملكها �سم�ص �سوم اأوكني اأخيه.

ماح�ســــــبه وقــــــع فحاملا احتــــــدم ال�رشاع 

مع اأخيه،انت�رش ياتع اإىل �ســــــم�ص �سوم اأوكني 

ات�ســــــالً بــــــذاك التقليد الــــــذي تبعته قيدار 

على مر ال�سنني بالنت�سار اإىل بابل واإر�سال 

جتريدة اإىل بابل، ويف ذات الوقت هاجم ياتع 

�سورية والقبائل التابعة لها من  احلاميات الآ

حماه يف ال�ســــــمال وحتى اآدوم يف اجلنوب. مل 

و�ساع  آ�سور بانيبال، اإمنا وبعد ت�سوية الأ ميهله ا

يف بابل جــــــرد حملة على ياتع وقواته،التقت 

مع ياتع بالقرب مــــــن يربود، وانت�رشت عليه 

وفر ياتع اإىل بالد نابيات التي يذكر ا�ســــــمها 

�ســــــورية وهي يف  ول مــــــرة يف الوثائــــــق الآ لأ

منطقة تبوك. فاأ�رش وتابع ال�ســــــيخ اأمولدي 

�ســــــوريني واأعوانهم يف مواآب،  القتال �سد الآ

أ�ســــــبح ال�سيخ اأبي ياتع زعيماً  أي�ساً وا فهزم ا

على قيدار، بينما ا�ستمرت ع�سائر قيدار يف 

آ�سور  �سوريني،فت�سدى لهم ا تدمر مبحاربة الآ

بانيبال فحدثت املعركة يف يرك اإىل ال�سمال 

من تدمر.

فــــــرت القبائل باحِلل واحلــــــالل باجتاه 

دم�ســــــق �سالكة طرق اآمنة ويف منطقة دم�سق 

ان�ســــــم اإليهم ال�سيخ بريداد بن ياتع فخا�سوا 

�ســــــوريني فــــــروا بعدها اإىل  معركــــــة مــــــع الآ

خلخلتــــــي وهي بلــــــدة خلخلة علــــــى الطرف 

ال�رشقي للجاه حوايل 18كم �ســــــمايل �ســــــهبا، 

أر�ــــــص البثينة من  حيث م�ســــــارب قيدار يف ا

اللجاه يف الغرب واأطراف البادية يف ال�رشق. 

�سوري ففرق �سملهم  وهنا اأدركهم اجلي�ص الآ

أحــــــرق خيامهم وا�ســــــتوىل على موا�ســــــيهم  وا

واحتمى الفارون ب�ســــــخور اللجاه و�ســــــعاب 

أحــــــد املعابد خــــــرج بريداد بن  اجلبل.ومــــــن ا

ياتع وا�ست�ســــــلم. ويفيد هذا اخلرب اأن لقيدار 

معابد يف املنطقة عامرة يف مقرات �سيوخهم 

ميار�سون فيها منا�سك عباداتهم.
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ثريــــــة يف  وقــــــد ك�ســــــفت التنقيبــــــات الأ

م�ساكب التي تبعد حوايل 3كيلومرتات �سمال 

�رشق ال�ســــــويداء جنوبي الطريق القدمي بني 

�ســــــيع وال�سويداء على معبد م�ستطيل ال�سكل 

أي�ســــــاً مثل  بهة نحو ال�رشق ا يتجه مدخله الأ

معبد الدبة وتليه باحة وفيها املذبح وينفتح 

عليها مدخل امل�ســــــلى وهو يف واجهة مزينة 

مبنحوتات نق�ص فيها راأ�ص ثور اأعد له مكان 

خا�ص ويف حجر اآخر نرى قر�ص ال�سم�ص ويف 

ثالث �سكل عجل �ُسطرت يف بع�ص حجاراتها 

رامي. أ�سخا�ص باخلط الآ أ�سماء ا ا

ك�ســــــف يف الباحــــــة علــــــى جمموعة من 

ال�ســــــواهد اجلنائزية نُ�سدت بجانب بع�سها 

فت�سكلت من�سدة للنذور وبقربها مذبح على 

�سكل متوازي امل�ستطيالت طول �سلعه 1،2م 

وارتفاعه 40�ســــــم يقوم فوق بالطة منحوتة 

ويف اأعاله جتويف دائري تقريباً بعمق 3�سم 

وقطر 6�ســــــم وجعل فيه ميزاب وهو �ســــــبيه 

مبذبحي معبد الدبة كما ذكرنا �سابقاً.

واحلقيقة اأن مايجمع بني معبدي الدبة 

�ســــــياء التي ذكرت  وم�ســــــاكب لي�ص فقط الأ

همية ياأتي تاأويله من  اإمنا �سيء اآخر بالغ الأ

�ســــــورية. ويتمثل يف الطمرية التي  الوثائق الآ

ك�ســــــف عليها خلــــــف املذبح كمــــــا يف الدبة. 

ــــــكلت جميعها  أ�ســــــنام �ُس أربعة ا وحتوي على ا

باأ�سلوب جتريدي.واجلدير بالذكر اأن املعبد 

ُجدد عدة مرات كان اآخرها يف القرن اخلام�ص 

خميني. ق.م اإبان الدور الفار�سي الأ

نحن نرى ت�سابهاً قوياً بني املعبدين.فهما 

يتجهــــــان نحو ال�ــــــرشق متامــــــاً كمعابد عتيل 

و�سليم وامل�ســــــنف النبطية.واأمام هذه املعابد 

ة حل�سد املوؤمنني  باحة وا�ســــــعة مبلطة ومعدَّ

الذين يوؤدون منا�سك عباداتهم اأمام امل�سلى 

الذي كان مق�سوراً على الكهنة. وفيها عرثنا 

�ســــــنام املخباأة بداخلها  على الطمريتني والأ

فهل كان هذا �سدفة؟!

يخطر على بالنا القول باأن كهنة املعبدين 

يف الدبة وم�ساكب قد جروا على �سنن غريهم 

�ســــــنام فهذه عادة �سار  يف حفظ واإخفاء الأ

عليها الكهنة يف اأماكن اأخرى من بالد ال�سام 

ويف ماري مثاًل.

أوردتــــــه اأعاله  أننا يف �ســــــوء مــــــا ا غــــــري ا

أ�ســــــنام قيدار ونقلها  �سوريني ا عن �ســــــلب الآ

اإىل نينوى ثم ال�ســــــماح باإعادتهــــــا اإىل اأهلها 

أي�ساً اإىل  وال�ستيالء عليها مرة ثانية ونقلها ا

نينوى ومن ثم ال�سماح باإعادتها مرة ثانية اإىل 

موطنها يدعونا اإىل اأخذ هذه احلقيقة بعني 

العتبار حني البحث يف ال�ســــــبب الذي دفع 



تواتر الع�سور يف جنوب �سورية

47 الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2010

أ�ســــــنامهم.لقد عرفنا اأن  الكهنة اإىل اإخفاء ا

�سوريني وقيدار قد  املعركة الفا�ســــــلة بني الآ

وقعت يف ال�سهل املمتد بني خلخلة يف الغرب 

علــــــى اأطراف اللجاه والبثينة يف ال�رشق على 

أبواب  اأطــــــراف البادية اأي اإنها جــــــرت على ا

الدبة وم�ســــــاكب، واأرجــــــح اأن كهنة املعبدين 

قد احتاطوا للكارثة فطمروا اأ�سنامهم حتى 

�ســــــوريني. ونظــــــن كذلك اأن  لتقع باأيدي الآ

بــــــريدادا قد جلاأ اإىل اأحد هذين املعبدين يف 

أبراجها،  الدبة املدينة احل�سينة باأ�سوارها وا

ويف م�ساكب ذات املوقع ال�سرتاتيجي الهام.

وقــــــد لاأكون قــــــد تطاولت علــــــى احلقيقة 

ون�سبت م�ســــــاكب والدبة اإبان القرن ال�سابع 

ق.م اإىل قيدار. التي تولت قيادة ال�رشاع مع 

�ســــــوريني بعد �سقوط دم�سق عام 732ق.م  الآ

�سورية املبا�رشة. دارة الآ واإخ�ساع حوران لالإ

اأ�سنام قيدار هذه �سغرية احلجم خفيفة 

الوزن،نقلها من مكان اإىل اآخر ي�سري ون�ستطيع 

أثناء ِحلّها وترحالها  القول اإن باإمكان قيدار ا

�ســــــنام من غري عنــــــاء وجهد. وهذا  نقل الأ

يف�رش لنا �سغر حجمها وخفة وزنها.

والواقع اأن اأهمية الدبة ودورها بعد هذا 

التاريخ اأي القرن ال�ســــــابع ق.م قد زاد على 

نباط وهم ع�ســــــرية من قيدار �ساهموا  يد الأ

أداروا ممتلكاتها حني و�سولهم  يف ثقافتها وا

اإىل ال�سلطة يف القرن الرابع ق.م)8( مازالت 

آثارهــــــم باقيــــــة يف الدبــــــة ي�ســــــتطيع الزائر  ا

م�ســــــاهدتها وهي عبارة عن خم�ص وحدات 

معمارية تتوزع على �ســــــطح التــــــل اثنتان يف 

اجلنوبي من احلي ال�رشقي وثالثة يف و�سط 

التل بني احلي ال�رشقي والغربي اأما الرابعة 

فهــــــي على الطرف اجلنوبــــــي للحي الغربي 

قبالة النبع واخلام�ســــــة على الطرف الغربي 

للحي الغربي.

وىل عن  تتميــــــز الوحــــــدة املعماريــــــة الأ

كرب فهــــــي تتاألف من باحة  اأقرانهــــــا باأنها الأ

تتو�سط احلجرات يف اجلنوب وال�سمال بابها 

ينفتح نحو ال�رشق حجراتها اأعدت لل�ســــــكن 

أنها كانــــــت املقر  وخــــــزن احلبوب. ونظــــــن ا

داري للمدينة النبطية. وقد دعم جدارها  الإ

الغربي وال�ســــــمايل بجدار خارجي مما جعل 

املبنى اأكرث قوة ومنعة.

حتتل الوحدة املعماريــــــة الثانية الزاوية 

اجلنوبية ال�رشقية مــــــن املدينة بعيدة حوايل 

وىل وك�سفنا  50 مرتاً عن الوحدة املعمارية الأ

فيها على برج متني قوي يتاألف من اأكرث من 

طابق وبجانبــــــه مرابط اخليول مع حجرات 

حلفظ م�ستلزماتها من العلف.
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ت�ســــــلح الوحدة املعمارية الثالثة لل�سكن 

وتتاألف من عدة حجرات تتوزع على باحتني 

وهي يف و�ســــــط املدينة وبينها وبني الوحدة 

وىل يجاورها من اجلنوب برج  املعماريــــــة الأ

قــــــوي متني ي�ــــــرشف منه املرء علــــــى اجلهة 

اجلنوبية للمدينة وال�سهول املمتدة حولها.

مل نك�ســــــف عــــــن الوحدتــــــني املعماريتني 

الرابعــــــة واخلام�ســــــة اإمنا جتــــــاور الوحدة 

الرابعــــــة ال�ســــــور اجلنوبي للمدينة وت�ســــــلح 

أي�ســــــاً لل�سكن. بينما جتاور اخلام�سة ال�سور  ا

أي�ساً لل�سكن. الغربي للمدينة وت�سلح ا

اإذاً تتــــــوزع الوحــــــدات املعماريــــــة علــــــى 

طــــــراف اجلنوبيــــــة وال�رشقيــــــة والغربية  الأ

للمدينة ولت�سغل �ســــــوى م�ساحة �سغرية من 

�سطح التل. ونظن اأن الدبة يف الدور النبطي 

كانت حمطة جتارية على طريق القوافل من 

نباط  ب�رشى نحو دم�ســــــق التي خ�ســــــعت لالأ

يف عهد احلــــــارث الثالث 86-60ق.م. الذي 

حررها من حكم اليونان عام 85ق.م. وانتهت 

اإليها اأحمال القوافــــــل القادمة من اجلنوب 

وهذا مايج�ســــــده توزع الوحــــــدات املعمارية 

ن التي �سكنها رجال  على النحو الذي عليه الآ

دارة وحر�ــــــص القوافــــــل واملحطة والتجار  الإ

وفيها كانت تــــــزود القوافل مبا حتتاجه من 

موؤونة واأعالف ومياه.

وقد ك�ســــــفنا على امل�ستودعات التموينية 

والكورات داخلها وكذلك على اأواين فخارية 

ول ق.م  نبطيــــــة بامتياز تعود اإىل القــــــرن الأ

واين احلجرية. دوات والأ وبع�ص النقود والأ

أ�سلوب بناء الوحدات املعمارية نبطي،  اإن ا

اإذ ا�ســــــتخدمت يف بناء اجلــــــدران احلجارة 

الكبــــــرية امل�ســــــذبة والربــــــدات احلجرية يف 

أ�سندت على اأعمدة ودعامات  ال�سقوف التي ا

عادية كبرية يف الو�ســــــط ومال�سقة للجدران 

دراج  بواب فكانت �ســــــيقة ن�ســــــبياً والأ اأما الأ

مغمو�ســــــة يف اجلدران. ويف املوقع �ساحتان 

كبريتان تزيد م�ساحتهما على م�ساحة املباين 

النبطية.

اخلتام:

يرى القارئ يف هذه املقالة اأن التنقيبات 

ثرية يف جنوبي �ســــــورية حديثة العهد اإذا  الأ

ثريــــــة التي جرت  ماقورنــــــت بالتنقيبــــــات الأ

يف اجلزيرة ومناطق بالد ال�ســــــام ال�ســــــمالية 

والتــــــي بــــــداأت نهايــــــة القرن التا�ســــــع ع�رش 

ثرية يف اجلنوب كانت  ونتائج التنقيبــــــات الأ

همية تــــــوازي مثيالتها يف  أي�ســــــاً فائقــــــة الأ ا

اجلزيرة وال�سمال وتقل عنها يف ندرة النقو�ص 

الكتابيــــــة. واأملنا كبــــــري يف اأن نعرث يف الدبة 

أو نقو�ص يف احلجر  وقرا�سة على ُرقم كتابية ا
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ت�ســــــد الفراغ فم�ســــــايخ القبائــــــل الكنعانية 

مورية الذين تبادلوا الر�سائل مع اأخناتون  الآ

كانت لديهم دور حمفوظــــــات وعندهم كتبة 

ي�سطرون الر�سائل ويحفظونها.
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 Life Long Learning) (L. L.) ال يع������د مفهوم التعليم مدى احلياة

وائل  L.) مفهوماً جديداً. فقد كان �س������قراط واأفالطون من بني الفال�س������فة االأ
أثينا القدمية  الذين اأدركوا معنى التعليم كعمليه م�ستمرة مدى احلياة. وكانت ا

مدينة تعلٍم، رقت بالتعليم و�س������جعت م�ساركة املواطنني عليه، واأكدت الرتبية 

ال�س������ينية القدمية اأهمية التعلم مدى احلياة يف حتقيق التنمية، و�س������اع املثل 

ال�سيني الذي انت�رش عام 645ق.م (عندما تخطط ل�سنة ازرع قمحاً، وعندما 

اأ�ستاذة يف كلية الرتبية )�سورية( وزيرة التعليم العايل �سابقًا

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁
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التعلم مدى احلياة

مفهوٌم يناَق�ُش من جديد

❁
د. �ساحلة �سنقر
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تخطط لعقد ازرع �ش������جراً، وعندما تخطط 

ن�ش������ان وثقفه(. واأكدت  ملدى احلياة فعلم الإ

دي������ان ال�ش������ماوية اأهمية التعلم امل�ش������تمر  الأ

ن�ش������ان، فق������د جاء يف الديانة امل�ش������يحية  للإ

أنا اأريكم طريقاً  )جددوا املواهب احل�شنى، وا

�شلمية )اطلب  اأف�ش������ل( وجاء يف الديانة الإ

العلم من املهد اإىل اللحد(.

أ�ش������كالً �ش������فوية  لقد �ش������هدت الب�رشية ا

ومكتوب������ة م������ن الت�ش������ال والتعل������م، قادت 

و�شع للن�شوء ال�شيا�شي  و�شمن اإطار العمل الأ

والجتماعي يف ع�رش النه�ش������ة، واإىل و�شع 

نظام التعليم الر�شمي للقرن الثامن ع�رش.

وكان ل�ش������دور كتاب )التعليم ذلك الكنز 

املكن������ون( ملوؤلفه جاك ديلور، ما يوؤكد اأهمية 

ن�شان  التعليم باأ�ش������كاله املختلفة يف تنمية الإ

وا�شتثمار قدراته على نحو اأمثل.

وم������ع التغري امل�ش������تمر يف مناحي احلياة 

كلها، فقد عاد املربون اإىل مناق�ش������ة مفهوم 

التعلم مدى احلياة م������ن جديد، بعد اأن اأقر 

املخت�ش������ون اأن ه������ذا املفهوم م������ازال يعرتيه 

الكث������ري م������ن الغمو�������ض يف تعريف������ه وكيفية 

تطبيقه، فمما ل�ش������ك فيه اأن مفهوم التعلم 

مدى احلياة كغريه من املفاهيم الرتبوية تاأثر 

باملجتمعات اجلديدة والتي و�شفها بع�شهم 

ن التقدم املعريف  باأنها )جمتمعات املخاطر( لأ

فراد يف  والتكنولوجي جعــــــل املجتمعات والأ

حالة مواجهة دائمة.

واملربــــــون يف ع�رشنــــــا احلــــــايل يوؤكدون 

�رشورة اإعادة تنظيم التعلم يف �ســــــياق التعلم 

مدى احليــــــاة. ذلك اأن مفهــــــوم التعلم مدى 

احلياة يج�سد القيم التي توؤكد عليها الب�رشية 

ن�ســــــان، وحقوق  وتدعو لهــــــا مثل: حقوق الإ

أة، وحقــــــوق الطفل، ورعايــــــة املوهوبني  املرا

وذوي احلاجات اخلا�سة، والتعلم للجميع.

نظمة  ونلحظ يف ع�رشنا احلــــــايل اأن الأ

الرتبوية ت�ســــــعى اإىل تكييف عملها لت�ســــــبح 

اأقدر على املوازنة بــــــني دفق املعرفة والقيم 

التي على املربني تر�ســــــيخها، والتي ياأتي يف 

مقدمتها تطوير الكفــــــاءات الب�رشية وتنمية 

بداعية والتعامل مــــــع املواقف  املواهــــــب الإ

احلياتية بطريقة اأكرث ذكاء.

جل ذلــــــك كان لبد من حتقيق التنوع  ولأ

يف التعليم مبا ميكن من املقارنة بني اأمناط 

التعليــــــم املختلفــــــة. وتوفري اأنظمــــــة تعليمية 

للجميع تنفتح على املجتمع باأ�رشه.

والهــــــدف مــــــن ذلــــــك هــــــو ال�ســــــتجابة 

للمتطلبات التي ت�ســــــكل حتديــــــاً ويحتاجها 

العمل واملواطن واحلياة ال�سخ�سية، فالتعلم 
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امل�ســــــتمر ي�ســــــاعد يف رفع موؤهــــــالت الفرد 

ال�رشوريــــــة وبالتايل يو�ســــــع فر�ــــــص العمل 

اأمامه.

وهــــــذا ما دفــــــع »اليون�ســــــكو« اإىل تناول 

 Life Long( مفهــــــوم التعلم مدى احليــــــاة

Learning( )L. L. L.( من جديد، وو�سع 
برامج تعليمية وفق جداول زمنية تطلب من 

الدول اللتزام بها.

اإن �سيا�ســــــات التعلم مدى احلياة ت�سكل 

م�ســــــاحة جديــــــدة يف بيئــــــة تعلمنــــــا، وهذه 

أ�ســــــبحت �رشورية وملحة ب�سبب  ال�سيا�سات ا

التقنيــــــات احلديثــــــة واجلديدة لالت�ســــــال 

واملعلومات وظهــــــور نظريات جديدة للتعليم 

تقــــــوم علــــــى الدمج بني اجلوانب الر�ســــــمية 

وغري الر�سمية للحياة الجتماعية والثقافية 

وحياة العمل.

وي�ســــــهد ع�رشنــــــا احلــــــايل مــــــن خالل 

الو�سائل الرقمية لالت�سال والتي عملت على 

دمج الكتب ال�ســــــفوية واملطبوعة يف �ســــــياق 

�ســــــكال مــــــن حيث اأن  متعدد الو�ســــــائط والأ

املادة املكتوبة مرتبطة مع املادة امل�ســــــموعة، 

واملرئيــــــة والفراغية وهكــــــذا. ونتيجة لذلك 

تطلبت بيئة التعلم اجلديدة قدرات ومهارات 

جديــــــدة من اأجل فهم املعنــــــى واإنتاجه. كما 

تطلبت اإعادة حتديد معنى معرفة متطلبات 

القراءة والكتابة للعمال اجلدد، وللمواطنني 

�سخا�ص اجلدد، وتطلبت اإعادة  أو الأ اجلدد، ا

بناء نظام تعليم الكبار على امل�ســــــتوى املحلي 

بعاد  والوطنــــــي والعاملي.بحيث يرتكز اإىل الأ

الثالثة التالية:

أ�ســــــكالً  - اأن ياأخــــــذ التعلم مدى احلياة ا

خمتلفة من التعليم الر�سمي، وغري الر�سمي. 

- اأن يتم التو�سع يف التعليم يف اأي مكان 

�سواء يف املدر�سة،اأو مكان العمل، اأو من خالل 

أو التعلم الذاتي. التفاعل الجتماعي، ا

- اأن يتم التعلم مدى احلياة عرب النظام 

التعليمي، وبالتحديد عن طريق ا�سرتاتيجية 

»تعلم التعلم« و»تعلم كيف تتعلم«.

اأي اإن املفهوم اجلديد للتعلم مدى احلياة 

تطلب ت�ســــــحيحا يف العملية التعليمية يقوم 

على تعميق العالقة بني التعلم والعمل، ورفع 

احلواجز القائمة بني نظام التعليم الر�سمي 

ومواقع العمل. وال�سعي اإىل حتقيق ما يلي:

- احلاجة لعتماد اأف�سل الطرق لتقييم 

التعلم.

- احلاجــــــة اإىل التوجيــــــه والتعليــــــم يف 

جمــــــالت احليــــــاة املختلفة من قبــــــل خرباء 

متخ�س�سني.
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جراءات،  - احلاجة اإىل ال�ســــــفافية يف الإ

والتاأكد مــــــن التوازن احلقيقي بني املتعلمني 

وفر�ص العمــــــل، وبني املــــــال املُنفق والوقت 

املتــــــاح للتعلم، فالتعلم مــــــدى احلياة لتقَدر 

موال التــــــي ننفقها على التعليم  فعاليته بالأ

جراءات والنتائج  والتدريــــــب فقط، بل يف الإ

أي�ساً. ا

- احلاجــــــة اإىل تاأمــــــني املــــــكان املالئــــــم 

واملعلومات املنا�سبة والوقت الكايف.

�سا�سية،  - احلاجة اإىل تكوين املهارات الأ

فمــــــا زالت ن�ســــــبة كبرية من ال�ســــــكان وحتى 

يف املجتمعات املتقدمة تعاين من �ســــــعوبات 

يف القراءة والكتابة واحل�ســــــاب. وكذلك يف 

املهارات الجتماعية وتكنولوجيا الت�سالت 

واملعلومات، وتفتقــــــر اإىل روح املبادرة، وهي 

أمــــــور �رشوريــــــة لتوليد قوة دافعــــــة لتطوير  ا

القت�ساد.

- احلاجة اإىل برجميات ت�ســــــهل التفاعل 

بني املعلمني واملتعلمني من اأجل تعلم املزيد، 

والتعامــــــل مع املادة التعليميــــــة بطريقة اأكرث 

ذكاء، وهذا يتطلب اأن يكون املعلمون قادرين 

على توظيف التكنولوجيا اجلديدة يف طرق 

تدري�ص اإبداعية، فلي�ص املهم تقدمي حوا�سيب 

يف الغرف ال�ســــــفية، بل يف كيفية ال�ستفادة 

منها.

مما �ســــــبق يتبني اأن مفهــــــوم التعلم مدى 

احليــــــاة ل يعني م�ســــــاألة الوقت وا�ســــــتمرار 

التعلم طوال احلياة فح�ســــــب، بل هو م�ساألة 

أي�ســــــاً، من ذلــــــك مثاًل  حمتوى وم�ســــــمون ا

حتقيق التوازن بني اجلن�ســــــني، فرغم زيادة 
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عدد املعلمات على عدد املعلمني يف مراحل 

�سا�ســــــي يف معظــــــم دول العامل، اإل  التعليم الأ

أنه مــــــا زال التفاوت كبرياً يف عدد املعلمات  ا

املخت�ســــــات يف الريا�سيات والعلوم، حيث ل 

تتجاوز الن�ســــــبة 2اإىل 3 يف اأح�سن احلالت. 

اإىل جانــــــب حتقيــــــق التكامل بــــــني الناحية 

واملناف�سة  الجتماعية  وامل�ســــــاركة  ال�سحية 

القت�ســــــادية، فالتعليم والثقافة هي قنوات 

فــــــراد يعرفون بع�ســــــهم  متميــــــزة جلعل الأ

البع�ــــــص، ويفهمــــــون بع�ســــــهم البع�ص، مما 

يجعلهم مواطنني اأف�ســــــل.وقد متكنت بع�ص 

نظمــــــة الرتبوية وبالتعــــــاون مع املنظمات  الأ

غــــــري احلكومية مــــــن تنظيــــــم برامج تهدف 

اإىل حتقيــــــق التعلــــــم مدى احليــــــاة، كربنامج 

�ســــــقراط وبرنامج ليوناردوفيت�ســــــي اللذين 

وروبي، وو�ســــــع لهما  اأقامهمــــــا الحتــــــاد الأ

معايــــــري وموؤ�ــــــرشات ملعرفــــــة اجلهــــــات التي 

ا�ستطاعت حتقيق التعلم مدى احلياة، والتي 

مل ت�ستطع.

ويبقــــــى الهــــــدف الرئي�ــــــص هو ت�ســــــجيع 

الكبار على ال�ستمرار يف امل�ساركة يف عملية 

التعلم. 

ول يعد التعلم �ســــــمن اإطار التعلم مدى 

كادميية ول تدريباً  احلياة جتميعاً للمعرفة الأ

على مدى حمدد من التطبيقات والقيم. اإنه 

ي�سمل كل ما يتعلق باكت�ساب معارف متنوعة 

يف جمال الت�سالت واملعلومات واملوؤ�س�سات 

القت�ســــــادية. والهدف من ذلك كله هو بناء 

مواطنــــــني فاعلني ون�ســــــيطني، قادرين على 

حتمل امل�ســــــوؤولية وتطوير كفاءاتهم للتكيف 

مع التغري امل�ستمر. 

كما ل يقت�رش التعلــــــم مدى احلياة على 

�سا�ســــــية،  اكت�ســــــاب املعــــــارف واملهــــــارات الأ

فالريا�سيات والقراءة والكتابة ل تزال مهمة 

أنــــــه يجب عدم النظر  كمــــــا كانت دائماً، اإل ا

أنها عدد من القواعد حول  اإىل املعارف على ا

أنهــــــا قائمة من  القــــــراءة والكتابــــــة، اأو على ا

جابات اجلاهزة واملعدة م�ســــــبقاً، فبيئات  الإ

كرب  التعلــــــم اجلديدة تعطــــــي الهتمــــــام الأ

ن�ســــــان املتقبل للتغريات واملنفتح لها  لبناء الإ

وللتنوع، وللطرق اجلديدة حلل امل�ســــــكالت. 

ويعطي اهتماما قلياًل لنقل املعرفة املحددة 

واجلاهزة، والهدف من تعلم القراءة والكتابة 

يف املفهوم املعا�رش للتعلــــــم مدى احلياة هو 

�سا�سية القدمية بقدرات  م�ساندة املهارات الأ

متطورة ومتقدمة وباأدوات متوافقة مع منط 

جيال يف  احلياة اجلديد الذي �ستعي�ســــــه الأ

امل�ستقبل.
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ولهذا فاإن املنهــــــاج احلديث للتعلم مدى 

احلياة ي�ســــــتمل على معارف متعددة تغطي 

املجالت التالية:- القراءة، احل�ساب، املعرفة 

عالم،  الرقمية، املعرفة بالعلوم، املعرفة بالأ

املعرفة التاريخيــــــة، املعرفة البيئية، املعرفة 

الثقافية، وكل املعــــــارف املتعلقة بنوع العمل 

الذي ي�سغله الفرد.

اإن عمليــــــة التحول الناجتــــــة عن التعلم 

مدى احلياة تخلق اأو�ساعاً اجتماعية، بحيث 

يكون الفرد قادراً على التعاي�ص مع متغريات 

خمتلفة وبطرق خمتلفة.

أ�ســــــاليبه،  وفيما يتعلــــــق باآليات التعلم وا

فقد تخل�ــــــص املفهوم اجلديــــــد للتعلم مدى 

احلياة من الطــــــرق التقليدية يف التعليم اإىل 

طرق اإبداعية ت�ســــــاعد على اإيجاد املواقف 

املنا�ســــــبة، مما يحتاج اإليه يف البيت واملعمل 

واملجتمــــــع، فلم يعد تعلم الريا�ســــــيات مثال 

جوبة ال�ســــــحيحة  اإيجاد الأ علــــــى  مقت�رشاً 

�ســــــئلة ال�ســــــحيحة،  بل تعداها اإىل طرح الأ

وبهذا مل يعد التعلم مدى احلياة يقت�رش على 

طريقــــــة واحدة ثابتة ليحيــــــد عنها ، فبيئة 

العمل املتنوعة، وطرق الت�ســــــالت، لبد اأن 

تراعي الثقافات املتعددة واملواقف املختلفة 

فــــــراد، اإنها طرق حتر�ص على التن�ســــــيق  لالأ

بــــــني التعلم والعمل واأوقات الفراغ، فاملفهوم 

اجلديــــــد ينقــــــل الفرد من دائــــــرة القول اإىل 

رادة والختيار والفعل، حيث ي�سبح  دائرة الإ

باإمكانه اأن يختــــــار الطريقة التي يرغب اأن 

يعي�ســــــها، واملو�ســــــوع الذي يرغب يف تعلمه، 

ولذلك تتوافــــــر يف البيئة التعليمية الواحدة 

اأمنــــــاط من التعليم املتخ�ســــــ�ص واملتنوع يف 

واإجراءات  والت�ســــــاميم  �ســــــلوب  والأ اللغــــــة 

العمل، والتي تتيح للفرد حرية الختيار بعد 

اأن يجرب ويخترب النظريات والطرق، ونتيجة 

لذلك كله تتحدد معامل هويته الجتماعية.

ذلــــــك اأن كل فرد وفــــــق املفهوم اجلديد 

أ  للتعلم مدى احلياة يتحدث وي�ســــــتمع ويقرا

ويت�ــــــرشف ويتفاعــــــل وينتقد وي�ســــــنع قيما 

وي�ســــــتخدم اأدوات، كل يف بيئتــــــه املختلفــــــة، 

أهــــــم املبادئ  أما ا ويف اإطــــــار زمني حمــــــدد. ا

التي يقــــــوم عليها التعلم مــــــدى احلياة فهو 

أ ال�ســــــتقاللية وتنوع احلاجات وال�سمة  مبدا

التطبيقية/ العملية للتعلم.

لقــــــد تغــــــريت النظــــــرة اإىل التعلــــــم، فلم 

يعــــــد عملية فردية بل هو ن�ســــــاط اجتماعي 

يقوم علــــــى التعلم التجريبــــــي والتعاوين.اإنه 

تعلــــــم يتحقــــــق يف اأي مــــــكان، يف املنظمات 

واملجتمعات، وهو تعلم �رشيع التغري والتطور، 
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أ�ســــــاليب متنوعة مثل: التعلم الفاعل  يعتمد ا

املعتمد علــــــى اخلربة واملمار�ســــــة،التعلم من 

خالل امل�ســــــاريع متعددة املعارف، والتعلم يف 

جمموعات، والتعلم عن طريق حل امل�سكالت، 

والتعلم بالتمكــــــني، وعمليات تقييم املهارات 

املكت�سبة.. اإلخ.

�ســــــاليب يتطلب وجود  وتطبيق هــــــذه الأ

املربي الذي يعمل ك�رشيك ومن�ســــــق وم�سجع 

ومطور لعملية التعلم. وهذا بدوره يقت�ســــــي 

أثناء اخلدمة كعمليه م�ســــــتمرة  تدريب املعلم ا

داخل املدر�سة.

اأما البنية التنظيمية ملفهوم التعلم مدى 

احلياة فهي بعيدة عن املركزية، بل اإنها توؤكد 

نهج الت�ساركية، وتت�سف بالنفتاح والتجديد 

يف مناهجها وطرائق عملها، والتي ي�ســــــارك 

�ســــــمنها املتعلمون ب�ســــــكل فاعل واإيجابي. 

ول�ســــــبكات تعليم الكبــــــار روابط مع املجتمع 

التعليمــــــي، واملجتمعات املحلية، واجلامعات 

واملوؤ�س�سات البحثية.مما ي�ساعد على اإيجاد 

مواقــــــع جديدة للتعلم يف جمــــــالت خمتلفة، 

وعلى ج�رش الهوة بني التعلم الر�ســــــمي وغري 

الر�سمي. 

وي�سغل مفهوم التعلم مدى احلياة م�ساحة 

وا�سعة وانت�ساراً كبرياً، فهو يتحقق يف: 

 Center الكب���ار  تعلي���م  مراك���ز   •
Adults learning: وهــــــي مراكز نهارية 
مفتوحة لفرتة اأطول مــــــن املعتاد يف التعليم 

العادي ولــــــكل الكبار باأعمار تزيد عن )18( 

أم  لزامي ا أنهوا التعليم الإ �سنة، �ســــــواء ممن ا

ماكن  أو الأ أبنية اجلامعــــــات ا ل، وقــــــد تكون ا

العامة مزودة مبعلمني وم�ستلزمات التدريب 

من تقنيــــــات واأدوات. وهي تقدم م�ســــــاريع 

تتعلق بالت�ســــــال واملعلومات وتعليم التجارة 

واملقاولت. اإ�سافة اإىل م�ساريع اأخرى.

ويواجه العديد ممن يلتحقون بهذه املدار�ص 

عقبات �سخ�سية تتعلق بخرباتهم ال�سابقة يف 

التعليم وتقدير الــــــذات وعدم الثقة، ولذلك 

يتم تدريب اأع�ســــــاء فريق العمل الذي يعمل 

يف جمــــــال تعليم الكبار حــــــول كيفية التعامل 

معهم وحل م�سكالتهم.

مدار�س الفر�شة الثانية

..Second Chance Schools 
وهــــــي مدار�ــــــص تقــــــدم برامــــــج بهدف 

فــــــراد الذين يرتكون املدر�ســــــة  معاجلــــــة الأ

مبكــــــراً يف حياتهم )18-30( �ســــــنة. وهدف 

هذه املدار�ص ت�ســــــهيل الندماج الجتماعي 

لل�ســــــباب، وخا�ســــــة للعاطلني عــــــن العمل، 

لزامي. لقد اأدت  الذين مل يكملوا تعليمهم الإ

النظريات التقليدية يف تعليم الكبار، �ســــــواء 
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اأكان هذا الكبري ممن دخل املدر�ســــــة واأخفق 

يف التعلم اأو ممن مل تتح له فر�سة التعلم، اإىل 

قبال على التعلم، ولطاملا  خ�سية الكبار من الإ

أنا كبري على الدرا�سة  عرب بع�ســــــهم قائال: »ا

أنه  أ�ســــــحاب هذه النظرية يرون ا والتعلم« وا

من املحال �سمول اجلميع بالدرا�سة والتعلم، 

ن�سب هو الرتكيز على النخب الثقافية  واأن الأ

التعليمية، حتى اإن بع�ص علماء القت�ســــــاد 

ناق�سوا مدى اجلدوى القت�سادية من تعليم 

الكبار. اأما النظرية احلديثة والتي تاأخذ بها 

مدار�ص الفر�سة الثانية، فاإنها ترى اأن لدى 

فراد كلهم معارف ومهارات اكت�سبوها من  الأ

أية  أنهم مهيَّاأون لكت�ساب ا أو�ساط خمتلفة، وا ا

معلومات جديدة يف ميدان اهتمامهم. فقد 

ركزت هذه النظرية على مفاهيم حديثة مثل 

أو التطبيقي والذكاء  مفهوم الــــــذكاء العملي ا

.)1998 ،CREA( الثقايف

خــــــذ بهذه النظرية �ســــــاعد املربني  اإن الأ

على جتاوز الكثري من امل�ســــــكالت الرتبوية، 

أنهم ي�ستطيعون امل�ساركة يف العمليات  بحيث ا

نهم قادرون على التن�سيق والدمج بني  كلها، لأ

التعليم احلايل واخلربات التي امتلكوها.

ولذلك يُعطى اخلريجون من هذه املدار�ص 

�ســــــهادات ثانويــــــة دنيا متكنهم مــــــن متابعة 

الدرا�ســــــة اجلامعية، كما تزودهم ب�ســــــهادة 

خربة متكنهم من تلبية متطلبات �سوق العمل 

املحلي..وكمثال على ذلك مدار�ص الفر�ســــــة 

الثانيــــــة يف اليونــــــان والتــــــي حققت جناحا 

ملمو�ساَ.

• مراك���ز وطني���ة للتدري���ب املهني: تويل 
هذه املراكــــــز اأهمية كربى للمهارات الالزمة 

ي  ي �سيا�ســــــة توظيفيــــــة، وبهــــــذا املعنى لأ لأ

�سيا�سة اجتماعية واقت�سادية.

وتركز يف فعالياتها على اأمور ثالثة:

التعامــــــل مــــــع نوعيــــــة التدريــــــب   - 1

وكفاءته.

كيفيــــــة احل�ســــــول علــــــى التدريب   – 2

املنا�سب.

ربــــــط التدريــــــب بحاجــــــات الفرد   – 3

واملجتمع.

وتعد حركة تعليم الكبار التي مت تاأ�سي�سها 

يف اإ�سبانيا عام 1997 اأمنوذجاً يف التدريب 

املهنــــــي للكبار، وقد و�ســــــف اأحد اأع�ســــــاء 

)حركة تعليم الكبار( اأهميتها قائاًل:

)اإن عدم الهتمام بتعليم الكبار وتدريبهم 

يزيد من ن�ســــــب البطالة يف املجتمع، فالعامل 

باأ�رشه يعي�ــــــص تغريات وا�ســــــحة يف مطالب 

أنا�ص  �ســــــوق العمل، الذي اأ�سحى يحتاج اإىل ا

متخ�س�سني، يتمتعون بالكفاءة املهنية(.
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عت ا�سرتاتيجيات متنوعة  جل ذلك ُو�سِ ولأ

لتعليــــــم الكبــــــار، ومبــــــا يتنا�ســــــب وظروفهم 

وحاجاتهــــــم احلياتيــــــة ومتطلبــــــات العمل، 

وهــــــي ا�ســــــرتاتيجيات توؤكد اأهميــــــة التعليم 

غري الر�ســــــمي وتعطيه قيمة كبرية، �سواء يف 

حمتوى برامج تعليم الكبار وخا�ســــــة برامج 

الكفاءة املهنية ذات امل�ستويات املتدرجة التي 

يح�سل عليها املتدرب ويخ�سع لمتحاناتها 

التــــــي تعتمد مقايي�ــــــص وطنية حمددة. اأو يف 

اتخاذ ال�ســــــبل امل�ســــــاعدة لتح�ســــــني ظروف 

الدار�سني اأو يف توفري التمويل الالزم لتعلمهم 

وتوجيههم. 

• وما مل يتــــــم تدريب الكبار على مهارات 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام 

نرتنت، فاإن ذلك �سيعوق  وخا�سة خدمات الإ

الرتقــــــاء مبهــــــارات املواطنــــــة والتما�ســــــك 

الجتماعي وقدرات املتعلمني اإىل حد كبري.

وتعــــــد فنلندا اإحدى الــــــدول الرائدة يف 

جمــــــال التدريب املهني للكبــــــار، فقد طورت 

�ســــــمن برناجمها الوطني امل�ستدام م�رشوعها 

التدريبي املعنون ب)م�رشوع القراءة والكتابة 

  )RWCT( النقــــــدي(  التفكــــــري  لت�ســــــجيع 

وو�سعت لهذا امل�رشوع اأهدافا تركزت يف:

مد وتقومي  - حتقيق اأهداف طويلــــــة الأ

روابط ال�رشاكة مع الدول املجاورة.

آليات امل�ســــــاواة بــــــني التعليم  - تطويــــــر ا

الر�سمي وغري الر�سمي.

ليات لتطبيق التعلم  - تطوير املفاهيم والآ

عن بعد ملنهج منا�ســــــب للمجتمع املعلوماتي 

احلديث.

- التكامل والتن�سيق بني اأهداف املحتوى 

التعليمــــــي والتقنيات امل�ســــــتخدمة يف برامج 

التعليم امل�ستمر وفق متطلبات ال�سوق.

نظمة الرتبوية  - التعاون والتفاعل مع الأ

العامليــــــة والــــــذي يتطلب اعتبــــــار تعلم اللغة 

أ  جنبية واكت�ســــــاب مهاراتها جزء ل يتجزا الأ

من برامج تعليم الكبار.

ومن اأجل ت�ســــــجيع التفكري النقدي، فقد 

و�سعت ا�سرتاتيجيات تقوم على اعتماد اللغة 

م يف التعلم. الأ

وتركــــــت لكل متدرب العمــــــل وفق روؤيته 

اخلا�ســــــة ومبا يعزز ا�ســــــتقاللية املتدربني، 

ويعزز الدميقراطية، ويطور مفهوم املواطنة 

لدى املتعلمني.

وحر�ســــــت على تبني اأف�سل املمار�سات 

لتاأهيــــــل املعلمــــــني الذيــــــن يعِلمــــــون الكبار 

وتدريبهم.

• مرك���ز امل�ش���ادر والتوثي���ق: اإن التنــــــوع 
أثره يف ممار�سات  الثقايف والجتماعي ترك ا



التعلم مدى احلياة

59 الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2010

أ�ساليب تعلمه، ومنهجيته  الفرد اليومية ويف ا

يف البحــــــث، وب�ســــــبب الزخــــــم الهائــــــل من 

املعلومــــــات التي يح�ســــــل عليهــــــا الفرد من 

م�ســــــادر متنوعــــــة، كان للتوثيق ال�ســــــحيح 

اأهمية كبرية.

آليات  • وي�ســــــهم هذا املركــــــز يف تطوير ا
البحــــــث العلمي من خــــــالل الدقة يف تناول 

امل�سادر، والدقة يف توثيق املعلومات.

تطــــــور  مــــــع  احلواري���ة:   الدوائ���ر    •
أخــــــذ احلــــــوار �ســــــكاًل اآخر،  التكنولوجيــــــا، ا

أو  لكرتونية ا حيث �ساعت و�ســــــائل احلوار الإ

أ�ســــــلوباً عملياً فعالً،  الرقمية، والتــــــي تعد ا

يتم يف مياديــــــن تعليمية بال حواجز، وميكن 

للفــــــرد اأن ي�ســــــتمر يف التعلم �ســــــمن جمتمع 

املعلوماتيــــــة، واأن يظهــــــر قدراته. وخا�ســــــة 

نظــــــم الت�ســــــالت وتقنية املعلومــــــات التي 

جتاوزت املــــــكان والزمان، والتي �ســــــاعدت 

على تو�ســــــيع طيف التفاعل الجتماعي بني 

فــــــراد. فطــــــرق الت�ســــــالت واملعلوماتية  الأ

احلديثــــــة تي�رش التعلم يف اأي وقت واأي مكان 

بداعات  يف العامل، )Giddens، 1990( فالإ
التــــــي حدثت وحتــــــدث يف التكنولوجيا اأدت 

اإىل حتول يف العالقــــــات الجتماعية، حيث 

اأ�سبح الفرد يف حياته اخلا�سة يعي�ص تنوعا 

أ�ســــــبح مطلوٌب من  يف اللغات والثقافات، وا

كل فرد اأن يتقن مهارات التوا�سل واأن يقيم 

خرين.  عالقات فعالة مع الآ

وعمــــــدت الكثري من الــــــدول اإىل توظيف 

نرتنت ل�ســــــالح تعليم املواطنــــــني القراءة  الإ

والكتابة واحل�ســــــاب، فقد اأحدثت اإ�ســــــبانيا 

موقعــــــا قرب بر�ســــــلونة يعمل من التا�ســــــعة 

�ســــــباحاً وحتى العا�رشة م�ســــــاء، وعلى مدار 

نرتنت  فراد الإ �سبوع، بحيث ي�ســــــتخدم الأ الأ

جمانــــــاً يف التعلم ويف التبادل الثقايف بينهم. 

ممــــــا مكنهم مــــــن تعلم مو�ســــــوعات جديدة 

خرين،  وهامــــــة وي�رَش لهــــــم التفاعل مــــــع الآ

والرتباط باملجتمع الذي يعي�ســــــون فيه، واأن 

ميار�سوا بوعي حقيقي الدميقراطية.

لكرتونية من  دبيــــــة الإ وتعــــــد املنابــــــر الأ

�ساليب التي �ساعدت املتعلمني على تو�سيع  الأ

نطــــــاق جتربتهــــــم يف القراءة، حيــــــث يعمد 

نرتنت  أ�سبوعياً عرب الإ فراد اإىل الجتماع ا الأ

وقراءة كتب خمتلفة ومناق�ستها.

لقــــــد �ســــــاعدت هــــــذه احلــــــوارات على 

خريــــــن والتعــــــرف على  الحتــــــكاك مــــــع الآ

ثقافتهــــــم وحياتهم، مما زاد من تفاعلهم مع 

هداف.  بع�ســــــهم، و�ســــــاعد على حتقيق الأ

كما عززت الكثري من القيم ال�سحيحة لدى 
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فراد، ومكنتهم من التخل�ص من امل�سكالت  الأ

التعليمية.

أبــــــرز مــــــا مييز هذا احلــــــوار هو اأن  اإن ا

أو  فــــــراد يتحاورون بال حواجــــــز قانونية ا الأ

اجتماعية حتُد من تعلمهم.

م�������دن ال����ت����ع����ل����م )امل���ج���ت���م���ع���ات 

التعليمية(:

أنها جمموعة  وتعرف مدينة التعلم على ا

مــــــن العالقــــــات والروابط بني املوؤ�س�ســــــات 

التعليمية، وموؤ�س�ســــــات تعليم الكبار، واأماكن 

العمــــــل، واخلدمــــــات الجتماعية واجلهات 

املعنية باتخاذ القرارات على امل�ستوى املحلي 

والوطني والعاملي.

اإن مفهوم التعلم امل�ســــــتمر جعل العملية 

التعليميــــــة تتجاوز ما يتم يف املدار�ص اإىل ما 

ي�سمى باملجتمعات التعليمية.

الر�سمية  الرتبوية وخا�سة  فاملوؤ�س�ســــــات 

طفال  منها تركــــــز اهتمامها على تعليــــــم الأ

وال�ســــــباب، ول تويل لتعليم الكبار الهتمام 

�ســــــمن خططها، ونتج عن ذلك اختالف يف 

جيال  جيال الهرمة والأ م�ستوى التعليم بني الأ

ال�سابة.

طفال الذين  وقــــــد اأدرك املربــــــون اأن الأ

مت الرتكيز يف تعلمهم على املدر�ســــــة وحدها 

أبنائهم  ودون تعليم الكبار واإ�رشاكهم يف تعليم ا

يواجهــــــون اإعاقــــــة يف التن�ســــــئة الجتماعية 

والتن�سئة الفكرية.

مور عن حاجتهم  أولياء الأ وكثرياً ما عرب ا

أبنائهم  اإىل التعلم لكي يتمكنوا من م�ساعدة ا

يف تعلمهم.ولهذا كانــــــت املدار�ص املجتمعية 

تعنــــــى  التــــــي   Community Schools

طفال وذويهم واأفراد املجتمع. بتعليم الأ

لقد مكنت املدار�ص املجتمعية املجتمعات 

أ التعلم للجميع من  التعليمية من تطبيق مبدا

خالل معاجلة امل�ســــــكالت املدر�سية وخا�سة 

ما يتعلق ب�ســــــعف حت�سيل التالميذ، بف�سل 

مور واملتطوعني يف امل�سائل  أولياء الأ م�ساركة ا

.)2000 ،Meller( بناء التعليمية لالأ

وقد حر�ســــــت املدار�ــــــص املجتمعية على 

مهــــــات القــــــراءة والكتابة  باء والأ تعليــــــم الآ

الفــــــرتات  يف  واحلا�ســــــوب  والريا�ســــــيات 

امل�سائية. ويت�رشف امل�ساركون يف مدن التعلم 

أولويات  بناًء على خطة لها اأهداف حمددة، وا

واأهمها امل�ســــــاركة. وبهذا املفهوم، يُنظر اإىل 

أنه نوع من التفاعل الجتماعي  التعلــــــم على ا

والن�ســــــاط املجتمعي الذي ي�سعى اإىل حتقيق 

والتطــــــور الجتماعي،  املواطنني،  رفاهيــــــة 

لذلك تعد مدن التعلم عن�رشاً هاماً يف حتقيق 
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التعليم مدى احلياة، اإنها جتعل الفرد قادراً 

علــــــى حتقيق التــــــوازن والتوفيق بني املحلي 

والعاملي، بــــــني عاملية الثقافة وخ�سو�ســــــية 

التقاليد املحلية، وحتقق التجاوب مع التغيري 

دون التنكر لذات الفرد وحريته. 

يف  للجمي���ع  التعل���م  موؤ�ش�ش���ات   

وروبي: الحتاد الأ

مراكز حملية للكبار

مدار�ص الفر�سة الثانية

مراكز وطنية للتدريب املهني

مركز امل�سادر/ التوثيق

الدوائر احلوارية

مدن التعلم

أننا  �ساليب جميعها اإل ا ومع تنوع هذه الأ

أنه ل يوجــــــد نظام تعليمي  جميعــــــاً موقنون ا

يف ع�رش العوملة والتغري التكنولوجي ا�ستطاع 

عند التطبيق اأن يوجد الطريقة ال�ســــــحرية 

التي تو�ســــــلنا اإىل ما نطمــــــح اإليه، وجميعنا 

ي�سعى اإىل تلم�ص اأف�سل الطرق املتاحة.

ويبقــــــى علينا نحــــــن املربــــــني العرب اأن 

ننظــــــر اإىل اأن التنوع بحــــــد ذاته ثروة وعلينا 

اأن نقدره، اإنه يجعلنا اأكرث حكمة، وي�ساعدنا 

ف�سل، لن�ستفيد من  على اإيجاد ال�ســــــيغة الأ

خربات من �ســــــبقنا يف هذا املجال، كالحتاد 

وروبي الذي ي�سعى اأن يكون يف عام 2010  الأ

كرث تناف�ســــــية يف القت�ســــــاد القائم على  الأ

املعرفة يف العامل.

اإن مثــــــل هذه املبادرات يجــــــب األ تُلقى 

علــــــى كاهــــــل القطاع العــــــام وحــــــده، بل اإن 

للقطاع اخلا�ص دوره فيها، فال يكفي الدعم 

أ التعلم  ال�سخ�سي والدعم املايل لتطبيق مبدا

امل�ســــــتمر ولنجاح مبــــــادرة التعلم للجميع بل 

لبد من القيام بن�ســــــاطات تعليمية متنوعة 

أولياء  ومفيــــــدة وممتعة للجميع، كم�ســــــاركة ا

مور يف العمليــــــة التعليمية ويف املبادرات  الأ

املدر�سية.

أو موؤ�س�ســــــة تُعنى بتعليم   اإن اإيجاد هيئة ا

الكبار يف �سوء احتياجاتهم، وت�سعى اإىل تلبية 

مطالبهم، وت�ســــــمن حقوق الكبار يف التعلم 

اجليد واملنا�ســــــب لهم، ومثــــــال ذلك )حركة 

تعلم الكبار( التي مت تاأ�سي�سها يف اإ�سبانيا عام 

آليات  1997 والتي تعتمد يف تعليــــــم الكبار ا

تقوم على الكبار يف �سناعة القرار التعليمي 

هداف التعليمية،  وتنظيم الدرا�سة وو�سع الأ

بحيث تعمل تلك الن�ســــــاطات على ممار�سة 
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أكــــــرب للدميقراطية يف املجتمع، معتمدة نهج  ا

الت�ساركية واحلوار.

وملــــــا كان التعلم مــــــدى احلياة يج�ســــــد 

ن�ســــــان، فاإن هذا  حقاً رئي�ســــــاً من حقوق الإ

املفهوم يتكامل مع مفهــــــوم اآخر وهو التعلم 

 ،)Education For All )EFA للجميــــــع

جــــــل ذلك كانــــــت مبادرة التعلــــــم للجميع  ولأ

مبادرة عاملية ل تقت�رش على تطوير التعليم 

�سا�ســــــي فقط بل متتد اإىل التعليم العايل  الأ

فراد �سمن جمتمع متغري.  لالأ

اإنه التعلم الذي لي�ستثني اأحدا من العلم، 

التعلم املتاح لكل فرد.

عاملنــــــا  يف  املجتمعــــــات  �ســــــعت  وقــــــد 

املعا�ــــــرش من اأجل تعليم اجلميــــــع اإىل اإيجاد 

أ�ساليب ت�ســــــهل الو�سول اإىل جمتمع  آليات وا ا

املعلوماتية.

ليات التي ت�سمن م�ساركة  اإحدى هذه الآ

اجلميــــــع يف التعلــــــم هــــــو حــــــوار الكبار مع 

ال�سغار، وتبادل اخلربات التعليمية يف هذه 

املجتمعات.

مما �ســــــبق يتبني اأن تطور مفهوم التعلم 

مدى احلياة �ساعد على:

1- تطويــــــر جمتمعــــــات العمــــــل لتكــــــون 

موؤ�س�ســــــات تثقيفيــــــة تهــــــدف اإىل تعزيز ثقة 

الفرد بنف�ســــــه وحتديث امل�ســــــتوى املعريف له 

والرتقاء به.

2- اإيجاد برامج تعليمية تدريبية للكبار 

متعددة املعارف، مما وفــــــر يف املجتمع قوة 

عمل مدربة وموؤهلة معرفياً ومهارياً ملجالت 

العمل جميعها.

أ�ســــــاليب التدريب مبا ميكن  3-  تطوير ا

املتدربني من حتمل م�سوؤولية تدربهم وتطوير 

أنف�سهم. ا

التدريبيــــــة  الربامــــــج  حتقيــــــق   -4

للدميقراطية والت�ســــــاركية حتقيقاً للمواطنة 

الفعالة.

أة  5- الهتمــــــام بالتدريــــــب النوعي للمرا

لتعليمها  لربامــــــج خم�س�ســــــة  والتخطيــــــط 

بالتن�سيق مع املنظمات الهادفة لتعليمها وفق 

ما يتطلبه ال�سوق وا�ستناداً اإىل نتائج البحوث 

والدرا�سات.

6- �رشورة تبنــــــي اأهداف برنامج التعلم 

 )Education For All )EFA للجميــــــع

يف الربامج الوطنية، وذلك بو�سع الت�رشيعات 

التي توؤكد على اإجناز اأهداف التعلم للجميع 

EFA(( والربط بني التعلــــــم والتوجيه نحو 
ق�ســــــايا هامة، كتوجيــــــه املتعلمني لالهتمام 

بال�سحة واحلفاظ عليها وحمايتها من بع�ص 
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يدز مثاًل. مرا�ص املتف�سية واملدمرة كالإ الأ

7- اإيجــــــاد قاعدة متويل خا�ســــــة بهذه 

الربامج.

التدريبيــــــة  العمليــــــة  أ�ســــــبحت  ا لقــــــد 

أ�سا�ســــــياً يف التطويــــــر، مما تطلب  �ســــــبياًل ا

التعاون والتن�ســــــيق بني املوؤ�س�سات التعليمية 

عالميــــــة، واملنظمــــــات العمالية وممويل  والإ

برامج تعليم الكبار، وكان ذلك نتيجة املقاربة 

اجلديدة لتحديات التعليم يف عامل مت�ســــــارع 

التغريات والذي تطلب اإعادة النظر بطرائق 

عملنا الرتبوي، حتى ليتخطى الزمن قدرات 

اجليل ومهاراتهم، في�سبحون مهَم�سني.

ونحــــــن اليوم، املربــــــون العرب، مدعوون 

للتدقيق يف حقيقة التعليم يف الوطن العربي، 

ومعرفة كيفية تطبيق برنامج التعلم للجميع، 

وتعليم الكبار، والتعلم مدى احلياة.
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�شياء من حيث هي  ن�ش������ان والأ تنقدح احلقيقة يف مواجهة �ش������عبة بني الإ

ثُنا على ا�ش������تجواب احلقيقة. جيل  ُ مواجهة تُْكِرُهنا على التاأمل والتفكري وتحَ

)1(
.Proust et les signes يف كتابه  Gilles DELEUZE دولوز

ن�شاق الفكرية للرتبية املعا�رصة على   يفر�ض خطاب احلداثة نف�ش������ه يف الأ

نحو ت�ش������ادمي، ويعمل على تري�ض الفك������ر الرتبوي للتجاوب مع الطفرات 

ن�شاين يف خمتلف جتلياته الفكرية والجتماعية. ويف  الكونية الكربى للتطور الإ

اأ�ستاذ يف كلية الرتبية- جامعة الكويت.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁
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الرتبية يف معرتك احلداثة

❁
د. علي �أ�سعد وطفة
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خ�صم هذا الت�ص������ادم بني خطاب احلداثة، 

الذي يت�ص������ف بتم������رده ونزق������ه وانطالقاته 

املت�صارعة، وبني اخلطاب  

الرتبوي املثق������ل بالتقاليد واملمار�ص������ات 

التقليدي������ة اجلام������دة، ول������دت حال������ة م������ن 

�صكاليات الرتبوية  الت�ص������دعات الفكرية والإ

التي و�صعت الباحثني الرتبويني يف مواجهة 

فكري������ة م������ع مقت�ص������يات ه������ذا الت�ص������ادم 

ومتطلبات������ه. ويف الوقت ال������ذي ترتبط فيه 

الرتبي������ة باأوتاد الواقع وتعمل على اإنتاج هذا 

الواقع ومعاودة اإنتاجه بحكم طبيعتها وحدود 

ن�صاين احلداثي يف  وظيفتها،ينطلق الفكر الإ

ف�ص������اء التجديد، ويف دائرة ه������ذه العالقة 

فاق، وتربيٍة  ما بني فكر طليق يحل������ق يف الآ

ٍة على اأمواج  رٍّ ر�ض متك������� لرّح������ٍة برتاب الأ َ ممُ

أنف�ص������هم  الواقع، يج������د املفكرون الرتبويون ا

يف مطاردة يائ�ص������ة لوم�ص������ات فكر ل ميكن 

اللحاق به اإل على نحو افرتا�صي.

فالتعلي������م يعاي�������ض و�ص������عية معقدة من 

التحولت الكربى احلادثة يف �ص������لب احلياة 

ن�صانية املعا�ٍة، وهو بالتايل يواجه في�صاً  الإ

متدفقاً من التحديات امل�ص������رية، التي تناأى 

به عن دوره احل�صاري والتنويري الفاعل يف 

زمن يختنق بتح������ولت العوملة وامليديا وثورة 

التقانة واملعلوماتية؛ ويف ظل هذه الظروف 

نظمة الرتبوية  التاريخية ال�سادمة، بداأت الأ

تعــــــاين حالــــــة اهتــــــزاز وت�ســــــدع، يف بنيتها 

واأدوارها ووظائفهــــــا، وقدرتها على املناورة 

و�ساع  وامل�ساركة والتاأثري. ويف مواجهة هذه الأ

املتهــــــورة، واإزاء هذه التحولت ال�ســــــادمة، 

ن�ســــــاق الرتبوية نف�ســــــها اليوم  جتــــــد هذه الأ

اأمام متطلبات البحث عن عوامل النطالق 

الذاتية، التي متنحها القدرة على النفالت 

من اأ�رش التخلف، وت�سكيل املدارات التنويرية 

انطالقاً نحو تربة خ�سبة واآفاق اأرحب.

لقد �سكل مو�سوع العالقة بني متطلبات 

احلداثة ال�سغل ال�ساغل للمفكرين والباحثني 

واملربــــــني يف خمتلــــــف اأنحاء العــــــامل واأركان 

املعمورة، وهم يكادون يجمعون باأن العالقة 

بــــــني الرتبيــــــة واحلداثــــــة عالقة اإ�ســــــكالية 

بامتياز وهي دائماً ت�ســــــتحق التطلع والنظر، 

�ســــــكايل ويف دائرة هذه  ومن هذا املنطلق الإ

العالقة املعقدة بني فكر احلداثة بوم�ساتها 

وحتليقاتهــــــا الفكرية وما بني الفكر الرتبوي 

أوتاد الواقع واملمار�سة احلياتية  امل�سدود اإىل ا

تقع هذه املقالة التي تبحث يف واقع الت�سادم 

ن�ســــــانية  والتناق�ص بني الرتبية واحلداثة الإ

املعا�رشة. 
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يف مفهوم احلداثة 

تنتظــــــم احلداثــــــة يف ن�ســــــق معقــــــد من 

ن�سانية والفكرية املتداخلة التي  الظواهر الإ

ي�ســــــعب حتديدها والف�ســــــل بــــــني مكونات 

وجودهــــــا. لقد �ســــــكلت التحــــــولت الكربى 

ال�سيا�ســــــية والفكرية والجتماعية يف القرن 

ن�ســــــاين واملخا�ص  الثامــــــن ع�رش العمــــــق الإ

اأح�ســــــان  لــــــولدة احلداثة، ففي  التاريخي 

القــــــرن الثامن ع�رش )ع�ــــــرش التنوير( ولدت 

الــــــدللت وت�ســــــكلت املعاين الكــــــربى للعقل 

احلداثي الذي فر�ص نف�ســــــه يف كل مناحي 

ن�ســــــانية. وقد  الوجــــــود وجوانــــــب احلياة الإ

ن�سانية  هدف هذا العقل بدايًة اإىل حترير الإ

وحتقيــــــق تقدمها ولكنه ما لب�ــــــص اأن ُوظف 

لحقاً كاأداة للعبودية والقهر تنال من ج�سد 

. وهذا ما يذهب اإليه 
)2(

ن�ســــــانية وروحها  الإ

اأدورنو Theodor Adorno عندما يوجه 

نقده ال�سامل اإىل الهيمنة الغرتابية للحداثة 

 
)3(

عرب م�سريتها التاريخية.

خرية  لقد �ســــــكلت احلداثة يف العقود الأ

من الزمن مو�ســــــوعاً للنقد يبا�رشه املفكرون 

النقديون باأ�ســــــئلة وجودية تدور حول طبيعة 

احلداثة ووظيفتهــــــا ودورها التاريخي، ويف 

دائرة النقد �ســــــد احلداثة يوجه دولوز نقدا 

أ العقالنية يف احلداثة التي مل ت�ســــــتطع  ملبدا

ن�ســــــانية يف حترير  اأن حتقــــــق وعودهــــــا الإ

ن�ســــــانية وحتقيــــــق تقدمها.  املجتمعــــــات الإ

وقد �سكلت �ســــــهام النقد املتواترة يف الفكر 

الفل�سفي مهاد ولدة التفكري النقدي ملا بعد 

احلداثــــــة وهو نوع من التفكري الذي ي�ســــــع 

احلداثــــــة و�رشوطها يف حالة من امل�ســــــاءلة 

)4(
النقدية حول مقومات احلداثة نف�سها.

فكار  أ�س�ست احلداثة ن�ســــــقاً من الأ لقد ا

واملقولت والت�ســــــورات عرب القرنني التا�سع 

ع�ــــــرش والع�رشيــــــن حتــــــت عنــــــوان التحرير 

ن�ســــــاين، وقــــــد ارت�ســــــمت �ســــــورة هــــــذا  الإ

ن�ســــــاين املن�ســــــود يف كوكبة من  التحريــــــر الإ

يديولوجيات الكربى التي هيمنت ووظفت  الأ

عملياً يف الرتويج لفكــــــرة احلداثة اخلاّلقة 

ن�ســــــاين عرب فكرة  التي تقــــــول باخلال�ص الإ

ن�ســــــانية من اجلهل والعبودية عرب  حترير الإ

 
)5(

املعرفة والعلم وامل�ساواة والعقالنية.

وائل على  أكــــــد رّواد احلداثــــــة الأ لقــــــد ا

أ�سا�سياً من  اأهمية العقل والعلم بو�سفه ركناً ا

ن�ســــــاين  ن�ســــــاين للمجتمع الإ اأركان التقدم الإ

وللحداثة ذاتها، ولكن العلم احلداثي تك�سف 

يف النهايــــــة عــــــن اأزمة اأخالقيــــــة متثلت يف 

القطيعة الكربى بني العلم والأخالق. 
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احلكمــــــة  بينــــــت  وقــــــد 

التاريخيــــــة بيانــــــاً ل ينقطع 

مداده بــــــاأن العلــــــم من غري 

�سمري لي�ص اإل تدمرياً للروح 

ن�ســــــانية بكل م�ســــــامينها  الإ

خالقيــــــة، كما بينت اأوجه  الأ

احلكمــــــة هــــــذه بــــــاأن الروح 

ن�ســــــانية من غري علم هي  الإ

وعــــــدم وخواء،  وفراغ  هباء 

داة التي مكن  فالعلم هــــــو الأ

التنبوؤ وال�ستباق،  الب�رش من 

وهو الو�ســــــيلة التــــــي جعلت 

ن�ســــــانية اأكرث قــــــدرة على  الإ

ال�ســــــتفادة من جتاربها، اإنه منطلق احلرية 

والرفاهيــــــة، وهــــــو الذي مكننا مــــــن تنظيم 

البيئة والعي�ص فيهــــــا رغم حتولت الطق�ص 

حوال اجلوية، ومكننا من التوا�سل  وق�سوة الأ

مل  خر بكل ثقة واإميان، وحررنا من الأ مــــــع الآ

وال�سقاء، ووفرر لنا امل�سكن والدفء والغذاء 

وىل للعلم التي نريدها  وتلك هي ال�سورة الأ

اأن تتحقق دائماً وتكون. 

خالقــــــي للعقل  ولكــــــن هذا اجلمــــــال الأ

داتي و�ســــــولته  ل يجب اأن ين�ســــــينا قبحه الأ

املدمرة؛ حيث وظف هــــــذا العقل باإبداعاته 

التكنولوجيــــــة والعلميــــــة يف اإيقاظ احلروب 

ن�ســــــانية، فعمق  ن�سان والإ ال�ساملة �ســــــد الإ

الفــــــروق يف الــــــرثاء بني ال�ســــــمال واجلنوب 

ــــــخ الفقر  فتمركــــــز الغنى يف ال�ســــــمال وَر�َس

املدقــــــع يف اجلنــــــوب، لقد كر�ــــــص العقالنية 

داتية ظاهــــــرة والفقــــــر والفاقة واجلوع،  الأ

ودمــــــرت البيئــــــة بالتلــــــوث، واأحدثــــــت اأزمة 

ثقافيــــــة ترافقت مع اأزمة تربوية خانقة اأدت 

ن�سانية  اإىل الف�ســــــل بني املعرفة وغايتها الإ

اأي تفريــــــغ املعرفة والثقافة من امل�ســــــامني 

ن�ســــــانية ذات الطابع الأخالقي، وذلك هو  الإ

اجلانب املظلم لهذا العقــــــل احلداثي الذي 

ا�ســــــتوجب الهجوم والنقد والرف�ص من قبل 

املفكرين والباحثني. 
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يف عالقتنــــــا املعقــــــدة واملوؤملة مــــــع العلم 

مل، ويف  مل ونعاين من الأ غالبا ما منتلــــــك الأ

مل غالبا ما ن�ســــــعر باأن هناك  مل والأ جدل الأ

اأمورا خفية متنع ا�ستمرار امل�رشوع احلداثي 

مر  ن�ســــــانية عــــــرب املعرفــــــة. والأ لتحرير الإ

�ســــــياء اأكرث تعقيــــــدا، ونحن  الــــــذي يجعل الأ

ندرك ذلك، باأن امل�ــــــرشوع احلداثي لتحرير 

أبداً، حيث ل ميكن اأن  ن�سانية لن يرتاجع ا الإ

يكون هناك اأي تراجع يف جمال التقدم الذي 

حققتــــــه املعرفة العلميــــــة التطبيقية، ورغم 

ن�ساين ل ميكنه اأن  هذا التقدم فاإن العقل الإ

ن�ســــــان ب�سورة نهائية، وهذا  يلبي حاجات الإ

ما تك�سف عنه العلوم، فالتقدم التكنولوجي 

ن�ســــــان وبوؤ�سه يف  والعلمي يوؤدي اإىل خري الإ

اآن واحد، وهناك اليوم ما يدعو اإىل ال�ســــــك 

ن  ف�سل لأ ن�ســــــاين ي�سري اإىل الأ باأن التاريخ الإ

أ قادم على دروب هذا التطور.  �سوا الأ

وتاأ�سي�سا على هذا الت�سور فاإن كل �سيء 

يف عاملنــــــا الفكري يو�ســــــع يف قف�ص التهام 

ويخ�ســــــع للنقد: م�رشوع التنويــــــر، عقالنية 

الغــــــرب، والعقائــــــد الدينية نف�ســــــها، وحتى 

مفهوم اهلل كما يتجلى يف عقل املوؤمن. وهذا 

ن�سان نف�سه  أي�ســــــاً �ســــــورة الإ النقد ي�ســــــمل ا

مل الذي و�ســــــعه يف اإمكانية بناء اإن�سان  والأ

يتميز مبوا�سفات القدرة على تعزيز القيمة 

مل يف جتاوز حدود  ن�ســــــانية نف�ســــــها، والأ الإ

العنــــــف، ومما ل�ســــــك فيه اأن هــــــذه الروؤى 

النتقادية ت�ســــــع امل�رشوع احلداثي برمته يف 

 )6(
دائرة النقد واإعادة النظر.

 Michel HENRI يتناول مي�سال هرني

يف كتابه »الرببرية La Barbarie »م�ســــــاألة 

خالقيــــــة وينظــــــر يف عقيدة  العقالنيــــــة الأ

اأفالطــــــون القائلة باأن: »املعرفــــــة توؤدي اإىل 

اخلــــــري الذي يبدع اجلمــــــال«، فيقوم بتفنيد 

هذا الت�ســــــور ونقده. لقد خــــــربت احلداثة 

مــــــل واأخفقت يف حتقيق هذا  حدود هذا الأ

احللــــــم الذي يبني بــــــاأن املعرفة تــــــوؤدي اإىل 

اخلري واأن اخلــــــري ينتج اجلمال واأن املقد�ص 

)7(
�سياء جميعاً. ينري دروب الأ

وهنا ميكن طرح ال�سوؤال التايل: هل ميكن 

ن�سانية اأن تنهج نهجاً اآخراً؟ اأي هل ميكن  لالإ

ن�ساين  للمعرفة اأن توؤدي اإىل اخلري واخلري الإ

مــــــر كذلك فكيف لنا  فح�ســــــب؟ واإذا كان الأ

اأن نفهم التجربة التاريخية ال�سارية للغرب 

كرث ح�سوراً يف الوعي ويف التجربة  وهي الأ

كرث حت�رشاً  ن�سانية: ال�ســــــعوب الغربية الأ الإ

وتثقيفاً يف العامل هي ال�ســــــعوب التي ارتكبت 

فعــــــال همجية وبربريــــــة وجنوناً يف  اأكرث الأ
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التاريخ! األ يجب علينا اأن نعي هذه احلقيقة 

كرث حت�رشاً  املوؤملة املّرة؟ نعم اإنها ال�سعوب الأ

دب ولكنها اأكرث  وا�ســــــتمتاعاً باملو�ســــــيقى والأ

بادة والتدمري  ال�سعوب التي مار�ست القتل والإ

يف تاريخ الب�رشية جمعاء !!!

نحن نعــــــرف جيداً اأن اجلالدين ميكنهم 

اأن يكونوا ع�ســــــاقاً ملو�ســــــيقا بــــــاخ وبيتهوفن 

دها�ص. وهذا يعني  وهذا لي�ص من قبيــــــل الإ

ن�ســــــان قــــــادراً علــــــى التماهي  اأن يكــــــون الإ

ن�ســــــانية يف  جنازات الفكرية العظيمة لالإ بالإ

أ�ســــــكال التعبري  دب والفن وخمتلف ا جمال الأ

ن�ســــــاين فاإن ذلك كله ل مينعه من اقرتاف  الإ

ن�سانية  ن�سانية و�ســــــد الإ أب�ســــــع اجلرائم الإ ا

م�ص وقانا وبغداد من  وهذا هو حال غزة بالأ

أبدا. ونحن ل نعلم  قبل والقائمة ل تنتهــــــي ا

�ســــــكال العليــــــا من الثقافة  اليوم كيف اأن الأ

ن�ســــــان من ال�سقوط يف  ل ميكنها اأن متنع الإ

م�ســــــتنقع العنف واجلرمية، ولي�ست الثقافة 

موؤهلة حلمايتنا من الرببرية والهمجية التي 

ن�ساين. وهنا  �ســــــابت كثرياً مراحل التاريخ الإ

أي�ســــــا ميكــــــن القول يف عمق هذا ال�ســــــياق  ا

اأن الثقافة الأخالقية قد �ســــــهدت كثريا من 

أ العقالنية  خفاقــــــات ومنها اإخفاق مبــــــدا الإ

خالقيــــــة و�ســــــقوط الكوجيتــــــو الكانطي  الأ

خالقــــــي الكوين وفقاً  املتمثــــــل يف الكمال الأ

لقاعــــــدة الكلية التــــــي تقول »اعمــــــل دائماً 

بحيث ت�ســــــتطيع اأن جتعل من قاعدة فعلك 

قانوناً كلياً �ســــــبيهاً بقانــــــون الطبيعة«. ففي 

زمن احلرب على �سبيل املثال هل يجب على 

املحارب اأن يرتك �ساح املعركة؟ ومع اأن ذلك 

قــــــد يبــــــدو مرغوباً حيث ميكــــــن للحرب اأن 

تتوقف اإذا امتنع اجلميــــــع عنها، ولكن ومع 

�سف فاإن هناك من يت�سبث بها فيجعل من  الأ

أو �رشاً ل بد منه كي ل تقع  الحرتاب �رشورة ا

البالد باأيدي الغزاة والطغاة. 

هناك �ســــــعور وا�ســــــح اليوم باأن العاملية 

أ�ســــــياء كثرية �ســــــلبية مل توؤخذ  تن�ســــــوي على ا

بعــــــني العتبار، وهــــــذا ما اأكدتــــــه احلروب 

ال�ســــــتعمارية حيــــــث تاأخــــــذ هــــــذه العاملية 

ن�ســــــان من  احلداثيــــــة الداعية اإىل حرية الإ

داة التي ي�ستخدمها  حيث ال�سكل �ســــــورة الأ

بي�ص لفر�ص اإرادته و�سلطته على  ن�سان الأ الإ

خرى.  ال�سعوب الأ

وهذا كلــــــه يجعل مــــــن مفهــــــوم العاملية 

مو�ســــــوعا للت�ســــــاوؤل ول�ســــــيما فيما يتعلق 

أو ال�ســــــتعباد، وتتجلى  ب�ســــــمتي التحريــــــر ا

عالن العاملي حلقوق  هذه الزدواجية يف الإ

ن�سان حيث تت�سمن املقدمة هذه املفارقة  الإ
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بــــــني العامليــــــة واخل�سو�ســــــية، فاملقدمة اأي 

عالن عاملية ولكنها تعلم با�ســــــم  مقدمــــــة الإ

�سارة اإىل  ال�ســــــعب الفرن�ســــــي. وهنا ميكن الإ

م�ساألة تطرح نف�سها با�ســــــتمرار: ما م�سدر 

�رشعية ال�ســــــلطة؟ حيث يجيــــــب اجلميع باأن 

ال�سعب هو م�سدرها بالتاأكيد. ولكن من هو 

جابة  ال�سعب؟ حيث جند اأن هناك تعدداً يف الإ

واختالفاً كبرياً يف تقدمي ت�ســــــور وا�سح عن 

هلية  ال�سعب. وهنا جند تف�سرياً للحروب الأ

التي تندلع بني ال�ســــــعوب، وهــــــذه احلروب 

خوة تكون اأخطر احلروب  التــــــي تقوم بني الأ

طالق. ويف هذا ال�ســــــياق  واأ�رش�ســــــها على الإ

يقــــــول جان فران�ســــــوا ليوتارد »ملــــــاذا ياأخذ 

التاأكيــــــد على اجلانب العاملــــــي اإذا كانت من 

يعلنها قوة حملية )مثل ال�ســــــعب الفرن�سي(؟ 

أتباع كانــــــط( يعتقدون اأن كل  فالكانطّيون )ا

حقيقة جزئية خا�سة تتناق�ص مع احلقيقة 

أ العاملية  العامة، واحلل يكون يف ت�سييد مبدا

أ العقل. وال�ســــــوؤال هنا هل يكون  وفقا ملبــــــدا

فر�ص العاملية اأمراً م�رشوعاً؟ 

الرتبية  ب��ني  التناق�س  تقاطعات 

واحلداثة: 

جت�ســــــد الرتبية قيــــــم احلداثــــــة وتعمل 

على ترجمتها اإىل ت�ســــــورات وقيم و�سلوكات 

وممار�ســــــات قيمية ومعيارية. وبعبارة اأخرى 

تعمل الرتبيــــــة احلداثية على جت�ســــــيد قيم 

ن�ســــــان املوؤمن  احلداثــــــة يف جمــــــال بنــــــاء الإ

بالتقدم واحلرية والعدل وامل�ساواة والبتكار، 

كما تعمل على بناء ذهنيات وعقليات تتناغم 

مع قيــــــم التطور والتنويــــــر احلداثي. وعلى 

هذا النحو تتمثل احلداثة الرتبوية يف ن�ســــــق 

من الت�ســــــورات الغائية للرتبية حيث يجري 

طفال وحترير  التاأكيد علــــــى اأهمية تعليم الأ

أ امل�ســــــاواة بني اجلن�سني،  أة وحتقيق مبدا املرا

من وال�سالم والعدل واحلرية  وتر�سيخ قيم الأ

وامل�ســــــاواة)8(. واحلداثة الرتبوية كما تعلن 

نف�ســــــها را�ســــــخة احل�ســــــور يف املجتمعات 

الغربية وميكن ال�ستدلل على ح�سورها عرب 

ن�ســــــق من املوؤ�رشات الب�سيطة للحداثة ذاتها، 

واأكرث هذه املوؤ�رشات ح�ســــــوراً وتواتراً موؤ�رش 

الدميقراطيــــــة الذي يفر�ص نف�ســــــه �رشورًة 

حيوية ولكنها �ــــــرشورة تناأى عن التحقق يف 

الوقت نف�سه، فالدميقراطية الرتبوية تفر�ص 

نف�ســــــها عرب الطلب الجتماعي املكثف على 

التعليم، وهي يف الوقت نف�سه تبدو م�ستحيلة 

ن ح�ســــــول اجلميع على النجاح  التحقيق، لأ

املدر�سي وفقا للمعايري الدميقراطية املطلوبة 

�ســــــيفرغ ال�ســــــهادات العلمية واملدر�سية من 
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قيمتها ومعناها ول �ســــــيما يف �ســــــوق العمل 

ويف جمال احليــــــاة الجتماعية. لقد �ســــــبق 

لبرينــــــار �ســــــارلو اأحد املفكرين الفرن�ســــــيني 

خفاق املدر�سي يف يوم من  القول: »مل يكن الإ

أبداً هو احلل  يام م�ســــــكلة بل كان دائماً وا الأ

مل�ساألة ال�ســــــطفاء الرتبوي، وهو حّل ياأخذ 

مكان احللول ال�سابقة التي متثلت يف م�ساألة 

رث وال�سطفاء الطبيعي. وهنا وفقا لهذا  الإ

أنف�سهم  الت�ســــــور �ســــــيجد املربون واملعلمون ا

اإزاء مع�سلة ثنائية التكوين متناق�سة البنيان: 

فالكثــــــري من النجــــــاح يعني تغييبــــــا للنجاح 

ذاتــــــه، ويف الوقــــــت نف�ســــــه اإذا كان النجاح 

قلياًل فاإن ذلك قد يعني اإخفاقا يف ن�ســــــاط 

املوؤ�س�ســــــة املدر�ســــــية ذاتها واإخفاقاً جلهود 

أنف�ســــــهم يف عمليــــــة التعليم. فهذه  املربــــــني ا

الدميقراطية التي تفر�ص نف�سها ومتتنع عن 

أو بعبارة اأخرى هذه الدميقراطية  التحقــــــق ا

التي تقت�ســــــي ال�رشورة ح�ســــــورها وغيابها 

يف اآن واحــــــد، الدميقراطيــــــة املطلوبة وغري 

جيال  املمكنة ت�سكل منطلقا للقطيعة بني الأ

املتالحقــــــة. وهنــــــا ميكن التعبــــــري عن هذه 

 Edgar Allan الو�ســــــعية بلغة اإدكار بــــــو

Poe حيث يقول باأن املعارف تتجدد بدرجة 
جيال  أكــــــرث ت�ســــــارعاً وتراكماً من جتــــــدد الأ ا

املتالحقة. وهذا يعني اأن امل�ســــــافة الثقافية 

جيال تت�ســــــع ما بني جيل واآخر، فعلى  بني الأ

�ســــــبيل املثال قد تكون امل�سافة الثقافية التي 

متيزين عن والدي لي�ست كبرية ولكنها �ستكون 

مر بامل�سافة التي تف�سل  اأكرب عندما يتعلق الأ

أبنائي يف امل�ستقبل. وهذا يعني اأن  بيني وبني ا

جيال متيل اإىل الت�ساع  الهوة الثقافية بني الأ

جيال. وهذا يتم  والرتاكــــــم تدريجياً عــــــرب الأ

عرب عملية النتقال الثقــــــايف التي تتم وفقاً 

لعملية الفقدان امل�ســــــتمر للقيــــــم التقليدية 

جيال ال�ســــــابقة  التي كانت �ســــــائدة بــــــني الأ

أ الفائدة والفاعلية. ويف  والتي تخ�ســــــع ملبدا

هذا ال�سياق جند اإ�سارات حول هذه امل�ساألة 

 Hanna ARENDT أرنــــــدت لــــــدى حنا ا

ن�سان املعا�رش«  ول�ســــــيما يف كتابه »�رشط الإ

 Condition de l'Homme moderne
حيــــــث يلمح بــــــاأن احلياة واملوت يفرت�ســــــان 

عاملا يتميز باحلركة امل�ســــــتمرة وبالتايل فاإن 

ال�ستمرارية تفرت�ص اأي�ساً وجود عامل �سابق 

على وجود الفرد وم�ســــــتمر يف الوجود بعد 

. فالعائلة عندما ت�ستمر وفقا ملعايري 
)9(

فنائه

التطور اجلارية فاإنها �ستكون جمرد اجتماع 

اأفراد ي�ســــــتخدمون الثالجــــــة التي توجد يف 

املطبــــــخ، فلم تعد العائلة هــــــذا الكيان الذي 
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يجتمع اأفراده مل�ســــــاهدة التلفاز حيث يوجد 

تلفاز يف كل غرفة من غرف املنزل، ولي�ست 

هي العائلة التي ت�سرتك يف هموم وتطلعات 

واحــــــدة، فلكل فرد فيهــــــا همومه وتطلعاته، 

كمــــــا اأن اأفرادها ل يتناولــــــون وجبة واحدة 

يف وقــــــت واحد كمــــــا كانــــــت العائلة جتتمع 

حول مائدة واحدة فلكل وجبته واأف�سلياته، 

ــــــف على عامل  أ�ّس وهذا التغري يدعونا اإىل التا

�رشة  م�ســــــى كانت فيه الروابط بني اأفراد الأ

أ�ســــــدها وبني النا�ص يف اأف�سل حالتها  على ا

ن�ســــــانية. هذا التفكك يجري اأمام اأعيننا  الإ

ونحــــــن حتــــــى ل ن�ســــــتطيع اأن نكبح جماحه 

أو اأن نوقــــــف عجالتــــــه. فعلمــــــاء الجتماع  ا

جيال  يالحظــــــون اليوم تردي العالقة بني الأ

أي�ساً اأن العالقات  املتعاقبة، كما يالحظون ا

جيال تتم  ن�ســــــانية بني هــــــذه الأ الثقافية والإ

بطريقة معقدة و�ســــــعبة. وب�سورة تف�سيلية 

يلمح علمــــــاء الجتمــــــاع اإىل تاآكل الن�ســــــيج 

جيال وال�ســــــباب وغياب  الجتماعــــــي بني الأ

مفاهيــــــم التقارب وتال�ســــــي ال�سخ�ســــــيات 

أيام زمــــــان مثل العم  العائليــــــة التي كانــــــت ا

واخلال واجلــــــد، وتنامي القطيعة بني عاملي 

الكبار وال�ســــــغار، وغياب املربني املتطوعني 

طفال يف عملية  الذيــــــن كانوا ي�ســــــاعدون الأ

النتقــــــال بني عامل واآخر، وهذا كله ي�ســــــعنا 

يف م�ســــــهد ثقافتني متناق�ستني متباعدتني 

خرى. ومبا اأن كل ثقافة  جتهــــــل اإحداهما الأ

خرى فهذا يعنــــــي وجود عالقات  جتهــــــل الأ

متدنية و�سعيفة بني عاملي ال�سغار والكبار. 

جيال  وهكذا عندما ينقطع احلــــــوار بني الأ

فاإن العالقات بني النا�ص تتحول اإىل عالقات 

 Alain أداتية كمــــــا يرى اآلن توران نفعية وا

TOURAINE وكما يوؤكد فران�سوا دوبيه 
 
)10(

.François DUBET
داتية   وتتجلى هذه العالقــــــة النفعية الأ

يف املدر�ســــــة ب�ســــــورة وا�ســــــحة حيث يكون 

�ســــــعار التلميذ يف عالقته باملعلم: �ساأعطيك 

بع�ســــــاً من �ســــــاعات عمري فاأعطِن مزيداً 

من الدرجات، اأعطِن �ســــــهادة يف نهاية العام 

ن مثل هذه ال�سهادة �ست�سمح يل  الدرا�ســــــي لأ

باحل�ســــــول على عدد كبري من ال�ســــــهادات 

طفال  علــــــى يف امل�ســــــتقبل. لقد تعلــــــم الأ الأ

ب  آباءهم حيث يقول الأ وال�سباب اأن ي�ساوموا ا

لبنه: اإذا بقيت يف املنزل فاإنني �ساأ�ســــــاعف 

لك م�رشوفك اليومــــــي، واإذا خرجت فاإنني 

�ساأنق�سه لك. ونالحظ اليوم اأن هذه العالقة 

ال�سوقية قائمة و�ســــــارية املفعول يف خمتلف 

طفال  اأوجه حياتنا الرتبوية يف عالقتنا مع الأ
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أبنائنا ومع تالمذتنا. وهذا كله يعني اأن  مع ا

أبعادها النفعية  املعارف قــــــد اختزلــــــت اإىل ا

واملدر�ســــــية وهــــــي ترتبط اليــــــوم مبخطط 

مدر�سي يعده التالميذ الذين يحظون بت�سجيع 

آبائهم. وقد خ�س�ص كورنيلو�ص كا�ستورياديه  ا

Cornélius CASTORIADIS ف�ساًل 
 La »كاماًل من كتابه املعنون »�سعود الالمعنى

montée de l'insignifiance لدرا�ســــــة 
هذه الظاهرة النفعية يف املدر�سة حيث يقول 

»ال�رش يكمن هنا ول اأحد يتفوه به: ل ال�سباب 

ول ال�ســــــغار ول الرا�ســــــدون يهتمــــــون مبــــــا 

يجري يف املدر�ســــــة. فالرتبية ل تقوم بتنمية 

ال�سخ�ســــــية كما كانت �سابقا بل حتولت اإىل 

عبء وم�ســــــدر رزق للمعلمــــــني واإىل معاناة 

 )11(
قا�سـية مزعجة بالن�سبة للتالميذ«.

داتيــــــة يف العالقات بني  هذه النزعة الأ

أ�ســــــبحت اليوم يف منتهى الو�سوح  جيال ا الأ

وهي عالقات تعاين من الفو�سى والعدمية؛ 

ومما ل �سك فيه اأن هذه العالقات العدمية 

لي�ســــــت جديــــــدة كل اجلدة فمنــــــذ مئة عام 

ا�ســــــتخدمت الدولة العنف لل�ســــــيطرة على 

العنف الذي اندلع يف بع�ص املدار�ص الثانوية 

يف اأوروبة والعامل )ثورة ال�ســــــتينات(، واليوم 

ي�سكل العنف ل�سان حال املدار�ص واملوؤ�س�سات 

املدر�سية، ويكفي اليوم ملجموعة �سغرية من 

الطالب املتمردين الذين ميار�ســــــون العنف 

جلعــــــل احليــــــاة املدر�ســــــية �ســــــعبة ومعقدة 

يف داخل ال�ســــــف اأو يف داخل املدر�ســــــة، اأو 

قــــــل تعطيل م�ســــــار العملية الرتبوية  على الأ

الطبيعية. ومما ل �سك فيه اأن مترد الطالب 

أ�ســــــبح اليــــــوم ظاهــــــرة اجتماعيــــــة جتري  ا

اأحداثها خارج املدر�ســــــة كمــــــا هو احلال يف 

طفال العدوانيني يف بع�ص  داخلها ، فبع�ص الأ

املدار�ص ل ي�ستطيعون التوقف عن ممار�سة 

رغباتهم حتى يف داخل ال�سفوف والقاعات، 

اإنهم يخرجون من ال�ســــــف مــــــن اأجل �رشب 

املاء ومن ثم يعودون بعد ن�ســــــف �ساعة بعد 

أ�ســــــكال من العنف  اأن يكونوا قد قاموا بعدة ا

الذي ميار�ص �سد املقتنيات املادية للمدر�سة 

طفــــــال العدوانيون  والطــــــالب. وهــــــوؤلء الأ

لي�ســــــتطيعون حتى فهم ما يقال لهم وذلك 

أداة للتفاهم والتوا�ســــــل  أية ا نهم ل ميلكون ا لأ

خرين. وهذا يدعونا اإىل طرح الت�ساوؤل  مع الآ

نف�ســــــه الذي طرحه ب�ســــــتالوتزي منذ زمن 

بعيد: كيف ميكن التوا�ســــــل عقليا مع طفل 

يفتقد اإىل العقل والتفكري العقالين؟ وكم هو 

أنف�سهم يف اإقناع  عدد املعلمني الذين ينهكون ا

ال�ســــــباب والطالب وهدايتهــــــم اإىل ال�رشاط 
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امل�ســــــتقيم دون اأن يلحظوا اأن هوؤلء ال�سباب 

دنى من القدرة العقلية  ل ميتلكــــــون احلد الأ

علــــــى الفهم والتفكــــــري؟ اإنهم يف عــــــامل اآخر 

يختلف عن العامل العقــــــالين والرمزي الذي 

ننتمي اإليه، اإنهم يعي�سون يف عامل خيايل حيث 

كل �ســــــيء يبدو لهم ممكنا وقابال للتحقيق. 

وحتت تاأثري هــــــذا العامل املتخيل ينّمي هوؤلء 

ال�سباب �سلوكا عدمياً فو�سوياً يت�سم بالعنف 

والعدوانية والنحراف، وي�ســــــلكون يف �سبيل 

حتقيق اأهدافهم كل �ســــــبيل ممكن وكل درب 

خميفة. فاملعرفة مل تعد ت�ستثمر كما يفرت�ص 

وكمــــــا يجــــــب اأن تكون بل توظــــــف كاأداة يف 

حتقيق النجاح املدر�سي والنجاح فح�سب. 

مر اأن  واإنــــــه ملن الرتاجيدي يف حقيقة الأ

ينخف�ص الوعي الرتبــــــوي عند الطالب اإىل 

درجة يت�ســــــور فيها بع�ص الطالب باأن مادة 

الريا�ســــــيات قد اأعدها املدر�سون واخلرباء 

الرتبويون مــــــن اأجل ا�ســــــطفاء الطالب اإىل 

العليــــــا، فالريا�ســــــيات وغريها  ال�ســــــفوف 

مــــــن املواد حتتل مكانهــــــا يف عقول كثري من 

التالمذة والطالب باأنها و�ســــــائل ا�سطفائية 

جل ا�ســــــطفاء  ومتاريــــــن معــــــدة م�ســــــبقاً لأ

التالميــــــذ مدر�ســــــياً وتربويــــــاً حيــــــث ميكن 

خر اأن يخفق  لبع�سهم اأن ينجح وبع�سهم الآ

أية فكرة  مدر�ســــــيا. وهم بالتايل ل ميتلكون ا

حقيقيــــــة عن اأهمية الريا�ســــــيات يف عملية 

ن�ســــــانية يف خمتلف  بناء العقــــــل واملعرفة الإ

وجوهها ومناحيها. فالريا�سيات كما تقع يف 

أداة ت�سمح للبع�ص منهم  ت�سورهم هي جمرد ا

خفاق والر�سوب  خر بالإ بالنجاح والبع�ص الآ

يف املدر�سة، وهي علم ينف�سل -كما يعتقدون 

أية غاية علمية حيــــــة ترتبط باحلياة  -عــــــن ا

داتي  والوجــــــود. وهذا يربر لهم ال�ســــــلوك الأ

والنفعي الذي ي�سود يف املوؤ�س�سات املدر�سية 

والرتبوية. وميكن القول يف هذا اخل�سو�ص 

باأن ال�سلوك الفو�سوي اأ�سبح وا�سحا، حيث 

عالن غالبا عن انحراف ال�ســــــباب يف  يتم الإ

ال�ســــــواحي واملدن، وهــــــذا النحراف يعمل 

وظيفيــــــا على تقلي�ص الثقافة واختزالها اإىل 

داتية املبا�رشة.  م�ستوياتها النفعية والأ

ويف عمــــــق التفاعــــــالت الرتبويــــــة لهذه 

أ املعلمون ي�سعرون ب�رشورة تقدمي  الثقافة بدا

الرتبية باأبعادها الثقافية على التعليم، وهنا 

ميكن ا�ستعارة املنهج الذي اعتمده اأفالطون 

يف الكتابة علــــــى مدخل اأكادمييته، فل�ســــــنا 

ن يف املدر�سة التي ترفع قيم احلرية  بعد الآ

خاء بل نحن يف املدر�ســــــة التي  امل�ســــــاواة والإ

تطبق �سعار: »ل يدخل اإىل هذه املدر�سة من 
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أنه يجب  مل يحظ بالرتبية م�سبقا« وهذا يعني ا

على املــــــرء اأن يكون متعلمــــــاً ومثقفاً ويقظاً 

وموؤدباً قبل دخوله اإىل املدر�سة، اأي اأن يكون 

مهذباً يقظاً عارفاً قادراً على احرتام املعلم 

وعلى التعامل معه با�ســــــتحياء واحرتام. ومع 

�سف عندما ندخل اإىل مدار�ص اليوم ن�سعر  الأ

بــــــاأن املتعلمــــــني يفتقــــــرون اإىل الرتبية حيث 

يتوجب على املربــــــي اأن يقوم مبهمة الرتبية 

والتعليم يف اآن واحد. 

واإذا كان املربــــــي معنــــــي بعملية �ســــــقل 

�سخ�ســــــية املتعلم وتعليمه، فاإنه يجب علينا 

يف هذا ال�ســــــياق اأن نعــــــرف املربي من اأجل 

اإزالــــــة الغمو�ص الذي يحيط به، حيث يجب 

أية  التمييــــــز بني املربــــــي واملعلــــــم يف بداية ا

حماولــــــة لتعريف املربــــــي. فاملربي هو الذي 

يُعني ببث ثقافة اأخالقية ووجدانية وعملية 

عند املتعلم، اأما املعلم فهو الذي يبث املعرفة 

طفال وفقاً ملنطق اكت�ســــــاب املعرفة  ويعلم الأ

آلياتــــــه املعروفة. وميكن يف هذا ال�ســــــياق  وا

التمييــــــز بني املعلــــــم واملربي وفقــــــاً للمثال 

التــــــايل: املربي هو الــــــذي ي�ســــــاعد الطفل 

التلميــــــذ على حمل حقيبته واأن ي�ســــــاعد يف 

أمــــــن التلميذ يف ال�ســــــارع وحمايته  �ســــــمان ا

اأي�ساً من اأي خطر حمتمل يف داخل املدر�سة 

الأخالقية  املخاطــــــر  ول�ســــــيما  وخارجهــــــا 

والقيميــــــة، اإنــــــه يحميه من العنف وي�ســــــهر 

على راحته ويحر�ص علــــــى تكوينه اأخالقياً 

واإن�سانياً. وقد حظي املربي باهتمام واحرتام 

متزايد عرب املراحل التاريخية. ففي املرحلة 

الرومانيــــــة كانت مهمة الرتبيــــــة موزعة بني 

الوالديــــــن واملعلمني، ومل يكــــــن املربي يفارق 

الطفل حتى اإنه كان يتوجب عليه اأن يرافقه 

حتى املنزل، وكان ينتظر من املربي حتى اأن 

ي�ســــــاعد التلميذ يف كتابة واجباته ووظائفه 

كما كان يقوم مب�ســــــاعدة تلميذه على حفظ 

مر منــــــوط باملعلم عندما  درو�ســــــه، ولكن الأ

مر بالتعليم واملعرفة العلمية. ووفقا  يتعلق الأ

لهذا الت�ســــــور كان املربي ميهد لعمل املعلم 

ويجعــــــل التلميذ يف حالة تاأهب ل�ســــــتقبال 

املعرفــــــة والتعليم يف املدر�ســــــة. وهذا يعني 

أداء  اأن املعلــــــم ل ميتلك القدرة الكافية على ا

عمله من غري م�ســــــاعدة املربي الذي ي�سكل 

أجــــــل النهو�ص  وجوده �ــــــرشط ال�رشورة من ا

بالتلميذ واملرتبي عموما. وهذا ما يذكرنا به 

ب�ستالوتزي PESTALOZZI يف كثري من 

و�ساياه واأعماله. فالتعليم هو منهج وطريقة 

تعمل على مترين القدرات العقلية بالدرجة 

وىل: كالنتباه والفهــــــم والتحليل والتذكر  الأ
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حــــــكام ومن ثم ي�ســــــاعدنا على  واإ�ســــــدار الأ

اكت�ساب املعلومات واملعارف ال�رشورية حول 

ظواهــــــر احلياة ومقومــــــات وجودها. ووفقاً 

لهذه الوظيفة فاإن املعلم ل ميكنه اأن يتجاوز 

أو اأن يتجاهله علماً باأن املعلم غالباً  املربــــــي ا

ما كان يعمل على جتاوز هذا الدور والقيام 

)12(
بدور املربي.

يف هذا امل�ســــــار ميكن القول باأن التحاق 

طفال باملدر�ســــــة دون اأن  اأفواج كبرية من الأ

أيــــــة تربية م�ســــــبقة، ودون اأن  يكــــــون لديهم ا

يحظوا باأية رعاية تربوية ي�ســــــكلون و�ســــــعاً 

دراماتيكياً يف الن�سق الرتبوي للمدر�سة. 

أجــــــل مواجهة هــــــذه الو�ســــــعية  ومــــــن ا

�سكالية تعمل احلداثة الرتبوية على تطوير  الإ

ا�ســــــرتاتيجيات احتواء وجتــــــاوز، ولكن هذه 

ال�سرتاتيجيات غالبا ما تفتقر اإىل الفعالية. 

ومن اأجل اإدراك هذه امل�ساكلة علينا التمعن 

يف روؤية رو�ســــــو الرتبوية، ففي الكتاب الثاين 

من اإميل جند ن�ساً رائعاً حول عملية حتويل 

آخــــــر خمتلفاً متاماً، كتب  اإميل وجعله كائناً ا

رو�ســــــو يقول: »فالطفل يجب عليه اأن يفعل 

أبدا  مــــــا يرغب به املربي ولكن ل يجب عليه ا

اأن يرغــــــب ويريد ما يريــــــده املعلم«. ويتمثل 

دهاء رو�ســــــو هنا يف �سورة مفارقة: فالطفل 

ل ي�ســــــتطيع اأن يحدد ويختار مــــــا يجب اأن 

يتعلمه، ويف الوقت نف�ســــــه فــــــاإن الطفل لن 

�سياء التي  يتطور وينمو اإل اإذا تعلم بع�ص الأ

تنا�سبه ب�ســــــورة فردية و�سخ�ســــــية، اأي مبا 

أنه  يتوافق مع طبيعته اخلا�سة. وهذا يعني ا

أثــــــري يف الطفل بل يف  ل يجب ممار�ســــــة التا

الو�ســــــعية الرتبوية التــــــي حتيط به. واملربي 

هنا هو املعني بالتح�سري ملختلف الو�سعيات 

الرتبويــــــة املمكنة حيث يــــــرتك للطفل حرية 

ال�سلوك يف حدود الو�سعية املتاحة واملحددة 

م�سبقا من قبل املربي نف�سه، وهذا يعني اأن 

نعطي للطفل مطلق احلرية وبدون اأي اإكراه 

ميار�ص عليه يف ممار�سة الو�سعية التي يجد 

)13(
نف�سه يف داخلها.

اإن علم النف�ص الرتبوي برمته -ول�سيما 

علــــــم النف�ص الرتبــــــوي ال�ســــــوي�رشي بزعامة 

كالباريــــــد Claparede - ي�ســــــتلهم فكرة 

رو�سو، و�ســــــعاره الرتبوي امل�سهور يف الرتبية 

الطبيعيــــــة احلرة املفعمة باخلري: كل �ســــــيء 

يخرج خرياً من بني يدي الباري وكل �ســــــيء 

أ�سار كالبارايد  ن�سان«. لقد ا يف�سد بني يدي الإ

يف خطابه عام 1912 - مبنا�ســــــبة تد�ســــــني 

معهد العلوم الرتبوية- باأن جان جاك رو�سو 

قد جنح يف التاأ�ســــــي�ص لعلم النف�ص الرتبوي، 
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واأن تطور �رشوط النمو الرتبوي للطفل يوجد 

يف اأ�سل علم النف�ص الرتبوي: تعليم الطفل، 

ن�سانية  أ�ســــــا�ص طبيعته الإ يجب اأن يتم على ا

وحريته الفردية يف مناخ ل يواجه فيه قهراً 

أياً كان نوعه وطبيعته. وقد متثلت  وت�ســــــلطاً ا

فكرة رو�سو العبقرية يف ظهور مفهوم الرتبية 

 Situations-problèmes بامل�ســــــكالت 

وهــــــي و�ســــــعية يرتتــــــب فيها علــــــى الطفل 

تطوير ذكائــــــه للخروج منها، كما �ســــــاهمت 

 Pédagogies يف ظهور الرتبية بامل�ــــــرشوع

de projet والرتبيــــــة بالتفاعــــــل والتعاقب 
وكل   .Pédagogie par alternance
هــــــذه ال�ســــــيغ الرتبوية هي جتليــــــات لفكرة 

أ�س�ص لها جان  الو�سعية الرتبوية احلرة التي ا

جاك رو�سو يف كتابه اإميل. فعلى �سبيل املثال 

ميكــــــن اأن ناأخذ الطفــــــل اإىل الغابة وهناك 

�ســــــيقوم الطفل باكت�ساف طرقاتها والك�سف 

عن معاملها وخ�سائ�سها بنف�سه. 

يــــــرى اليوم كثــــــري من املتخ�س�ســــــني يف 

املناهج الرتبوية اأن حيلة رو�ســــــو قد اأخفقت 

أنها مل تعد قادرة على توجيه احلياة الرتبوية  وا

للتالميذ، فاإميل )ال�سخ�ســــــية الرئي�ســــــة يف 

كتــــــاب اإميل الرتبوي لرو�ســــــو( طفل �ســــــغري 

رائع ي�ســــــتفيد من درو�ص خا�ســــــة تتم بعناية 

ويف �رشوط تربوية منا�سبة، واإميل هذا طفل 

رادته. وهنا  وديع يطيــــــع مربيه ويخ�ســــــع لإ

يجب علينا اأن ندرك اأن هذا الطفل الوديع، 

وفقــــــا للو�ســــــعية التي يتحدث عنها رو�ســــــو 

يف كتابــــــه اإميــــــل، مل يعد موجــــــوداً. فاأطفال 

اأطفال يت�ســــــفون بالعناد والفو�ســــــى  اليوم 

لعاب  وامل�ساك�سة والرف�ص، وهم ل يقبلون الأ

�ســــــياء التي نح�رشها  التي نختارها لهم والأ

أننا نبذل كل اجلهود  لتحقيق منائهم، ومــــــع ا

ف�ســــــل لهــــــم يف خمتلف جوانب  يف توفري الأ

احلياة فاإن هذا ل يفي مبتطلباتهم. 

فاأية مفارقة هذه للمربي الذي ي�ســــــنع 

العبودية وهو يف الوقت نف�ســــــه اأي يف ذروة 

فعلــــــه الرتبوي العبودي هــــــذا يريد اأن يبني 

اإن�ســــــاناً حقيقياً اأي اإن�ســــــاناً موهوباً وحراً. 

وال�سوؤال هنا ما قيمة املعرفة والثقافة التي 

يقتنيها عبد؟ اإنه ملن الوا�سح اأن ثقافة العبد 

نها ت�ستوطن العبودية  ل معنى لها ول قيمة لأ

ول ميكــــــن للعبوديــــــة اأن حتت�ســــــن الثقافة 

واملعرفة حق الحت�ســــــان، وبعبارة اأخرى لن 

يكون للثقافة واملعرفة قيمة ما بقي حاملها 

حتت نري العبودية وال�ســــــقاء. فالثقافة حرية 

ولي�ــــــص مكان للثقافة يف العبد ما مل ي�ســــــبح 

أردنــــــا اأن ن�ســــــتوحي قول كامو  حــــــراً. واإذا ا
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CAMUS »يجــــــب دائماً اأن نرى �ســــــيزيف 
Sysiphe �ســــــعيداً« ميكننا القــــــول باأن »كل 
نه يريد اأن  مربي كائن تع�ص و�سقي« وذلك لأ

خر على  أنه يعمل على بناء الآ يحقق اأمرين: ا

�سورته، ويف الوقت نف�ســــــه يريد اأن ي�سنعه 

نّدا له. 

أن�ساق ايتوبية  فاحلداثة الرتبية تتاآكل يف ا

تكنوقراطيــــــة، وهي يف �ســــــياق ذلك ت�ســــــكل 

م�ســــــدرا للعنف الذي تزعــــــم باأنها حتاربه، 

أنها ت�ستاأ�سله. وهي  ولل�ســــــقاء الذي تّدعي ا

يف دورة العمــــــل على حتقيق �ســــــيادتها تّولد 

يف ذاتها النزعة اإىل املقاومة والتمرد، حيث 

رادات يف الوظائف  ت�ســــــدد على �ــــــرشاع الإ

�سا�ســــــية للموؤ�س�ســــــات الرتبوية، اإنها تولد  الأ

الت�ســــــلب والتمرد كما تفعل فعلها يف رف�ص 

أنها تبثها وتوؤ�ســــــلها يف  املعارف التي تزعم ا

جمال الثقافة والرتبية.
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)دم�شق مثااًل(

رجاء �ُص������ِعَقْت منطقُة امل�رشق العربي بهجمات  يف فرتة زمنية متقاربة الأ

ع�ص������كرية حادة، كانت على التوايل: ال�صدمة الع�صكرية ال�صليبية، وال�صدمة 

�صالمية بعر�صها  املغولية وما بينهما كان �ص������قوط )عا�صمة الدولة العربية الإ

العبا�صي( العا�ص������مة العربية العاملية: بغداد.. وعلى الرغم من الطابع احلاد 

حداث العاملية التي اجتمعت فوق هذه اجلغرافية  وال�صاعق والتدمريي لهذه الأ

باحثة يف الرتاث العربي )�سورية(

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

التاأريُخ املعماري للمدينة ال�سورية 

بعد معركة حطني

❁
د. بغداد عبد املنعم
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وروبة واملتداخلة بفاعلية  امل�رشقية املتاخمة لأ

يف اأطراف  

آ�س������يا واأفريقيا.. على  مهمة من قارتي ا

الرغ������م من ال�رشا�س������ة غري املح������دودة التي 

ََماً كما حدث  ح�سدت املدَن اإما ح�ساداً ُمبرْ

�سالتها وهويتها  ل� بغداد.. واإما ح�س������اداً لأ

متهي������داً لزرعه������ا بهوية اأخ������رى كما حدث 

ل������� مدينة القد�������س.. على الرغ������م من هذا 

الت�س������ونامي املتواطئ القادم من الغرب ومن 

ال�رشق.. فاإنَّ الرد الكبري الذي ج�سدته دوُل 

املنطقة كان حا�س������ماً وعميقاً.. وبالطبع متَّ 

يف امل�س������توى الع�س������كري ومن ثم يف امل�ستوى 

املدين.. 

انت�س������اُر حطني وحترير مدينة القد�س 

املنهك������ة واملُ�س������تلبة.. ذلك ما و�س������ع الهوية 

الثقافية التاريخية للمدينة العربية اأمام و�سع 

جديد.. و�سع اإعادة تثبيتها والتاأكيد عليها.. 

لقد اأخرجت احلالُة الع�س������كرية احلادة التي 

خرجترْ 
اجتاحترْ امل�رشَق العرب������ي باأكمله.. اأ

هذه احلالُة بعداً ثقافياً مادياً جت�سَد باإخراج 

التكوينات املعمارية املدنية اإىل حيز الهتمام 

ال�سيا�س������ي والتاريخي كبُع������د حقيقي انطلق 

خالل هذه املواجهات..

لقد حملت )الدولــــــة الزنكية( و)الدولة 

يوبية( و)الدولة اململوكية( م�سوؤولية قلب  الأ

املعادلة ل�ســــــالح العرب وامل�سلمني ع�سكرياً، 

ول�ســــــالح املدينــــــة العربية مدنيــــــاً.. فكانت 

معركتا حطني ومن ثم عني جالوت انت�سارين 

متواليني اأم�سكا على املدينة العربية هويتها.. 

�ســــــالمية  ومت تكري�ــــــص الثقافــــــة العربية الإ

لقرون طويلــــــة قادمة..وقد ُحِفَظْت الهويات 

العميقة لكل املدن ال�سورية، وكانت )دم�سق( 

العا�سمة ال�ســــــامية العتيقة غرفة العمليات 

الع�سكرية للمعركتني.. وكانت كذلك املدينَة 

التي حملت الهوية املحمية بن�ســــــق طويل من 

التكوينات املعمارية التي زخرت بها..

كال الهجومــــــني: ال�ســــــليبي واملغــــــويل مل 

يحمال اإىل )املدينة العربية( م�سموناً ثقافياً 

موؤثــــــراً.. بينمــــــا ر�ســــــخ يف املدينــــــة العربية 

ول..   منذ القرن الهجري الأ
ٍ
م�ســــــموٌن متنام

كانت )دم�ســــــُق( منوذَج املدينة ال�سورية التي 

حملــــــت الهوية املعماريــــــة واملجتمعية خالل 

ن ل بد لكل مرحلة تاريخية  املواجهات.. ولأ

مــــــن رجالهــــــا، فقد �ســــــجلت هــــــذه املرحلة 

رجالتها لي�ص يف ال�سيا�سة فح�سب.. بل ويف 

الثقافة، ويف التاريخ، ويف العملية التاأريخية 

ذاتها.
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)تاري���خ مدينة دم�ش���ق(.. مرجعيُة 

زمٍن �شديد احل�شا�شية!!

موؤرٌخ بــــــاأدواٍت �سيا�ســــــية وروؤية عاملية.. 

ال�سيا�ســــــي  �ســــــويتي احلدثــــــني  اإىل  ارتفــــــع 

بداعي، لي�ســــــكل طريقًة جديدة وجدية  والإ

بذائقــــــٍة راقيــــــة ثقافية وجماليــــــة.. كان هو 

َد يف اأدواته وحوامله فحملْت عيناه  َمْن َجــــــدَّ

»ال�ســــــعَة البانورامية يف ال�سيا�سة« و »احل�ص 

اجلمــــــايل العايل بالعمــــــارة«  فكتب ما كتب 

بح�ٍص عاٍل من امل�ســــــوؤولية يف تاأكيِد ن�ســــــيِج 

�سالمية حتى واإن  وخيوط املدينة العربية الإ

بلغ التدمري اأق�سى احتمالته واأطبَق من كل 

اجلهات.

مل يحمــــــْل متاماً لغَة املوؤرخني املو�ســــــولة 

حاديــــــث كمنطلــــــٍق وحيــــــد  �ســــــانيد والأ بالأ

أي�ســــــاً تلك اللغة  لل�رشعيــــــة.. ول هو حمل ا

البلدانية التي ميكن اأن حتمل اأحياناً طابعاً 

عابراً واإْن كانت حتمُل اإح�ساًء وو�سفاً لكنها 

تناأى نوعاً ما عن التحليل و ال�ست�سفاف.

وراق  .. هــــــا هو يرتُك اأكدا�ســــــاً مــــــن الأ

أوراقاً بي�ساء..  وراَءهُ.. ويحمُل قلماً جديداً وا

يرتُك الغرفَة القدمية بجدرانها العالية التي 

ت�سبُه قلعًة.. ها هو يقلُع جتاهَ مدينٍة متنُحُه 

التجدَد فيمنحها اإبداعاً غري م�سبوق..

ي�سُح اأن تكون املئُة ال�سابعة بعد الهجرة 

أولها تقريباً  مئًة لهذا املــــــوؤرخ.. فقد ولد يف ا

/613 هـــــــ - 1217م/ وتــــــويف يف منت�ســــــف 

خري منها /684 هـــــــ- 1217م/..  الربــــــع الأ

ن�ســــــاُن يف مدينٍة  ويحدُث كثــــــرياً اأن يولَد الإ

أُمُه«.. ويع�ســــــُق مدينًة اأخرى فتكون  فتكوُن »ا

ثرية امللهمة.. يولُد يف زمٍن فياأتي  مدينتُُه الأ

على قده فكاأمنــــــا )املــــــوؤرُخ والزمن( بعدان 

دوار.. فتكوُن للعملية التاأريخية  يتبادلن الأ

اإ�رشاقاٌت واإبداعات..

 ا�سرتاتيجي عميق 
ٍ

وهكذا وبناًء على وعي

  ويف 
)1(

عالق اخلطرية( وبعيد كان كتاُب )الأ

همية  �ســــــياء ذات الأ معنى هــــــذا العنوان الأ

َم ابُن �ســــــداد من خالله  الق�ســــــوى، فقد قدَّ

تاأريخــــــاً معمارياً مهماً للجوامــــــع واملدار�ص 

بواب والقــــــالع.. ولعل التاأريخ  والزوايــــــا والأ

نهار كان  الهند�ســــــي الذي قدمه للقنوات والأ

دقيقاً وحا�ســــــماً.. وكذلــــــك تاأريخه لقلعتي 

دم�سق وحلب كتكوينات معمارية جتاوز فيه 

أ�سياء  ح�سائية.. وو�سل اإىل )ا الت�سجيلية والإ

فنية معمارية(.        

ألََّف ابُن �ســــــداد )ال�ســــــاحُب عز الدين  ا

حممــــــد بــــــن علــــــي بــــــن اإبراهيم بن �ســــــداد 

عالق اخلطرية« بعد  ن�ســــــاري( كتاَب  »الأ الأ
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اأن جتاوز ال�ســــــتني وا�ستغرق يف تاأليفه ع�رش 

�ســــــنوات مــــــن /671 هـــــــ/ اإىل /680 هـ/.. 

بداع،  فحمــــــَل من احلكمة مثلما حمَل من الإ

ومن خال�ســــــة جتربته احلياتية وال�سيا�سية 

يف قرن عربي كان �ســــــيئاً للغاية.. ومن وجوه 

احلكمــــــة  العميقة يف تاريخه ا�ســــــتناده اإىل 

همية يف عملية  امل�سادر وهذا اأمٌر �سديد الأ

آليــــــة وكنتيجة.. وقد �رشح  التاأريــــــخ وذلك كا

مب�ســــــادره من خالل كتابه فــــــكان منها: ابن 

ثــــــري وابن العــــــدمي وابن اأبي طــــــيء وابن  الأ

زرق وابــــــن عبد الرحيم وابن القالن�ســــــي  الأ

أ�سامة بن منقذ وابن  والعظيمي وابن زريق وا

ع�ساكر وغريهم.. وهذا ال�سف الر�سني من 

امل�سادر منحْت كتابَُه مرجعيًة واأهميًة بالغة 

يف تاريخ بالد ال�سام.

اإنَّ الربــــــط بني تنامي املدينة وح�ســــــور 

ذلك جلياً يف )العملية التاأريخية( بعد معركة 

حطني، وظهور ذلــــــك جلياً يف )تاريخ مدينة 

 ذلك ما يُظِهُر اأمران: 
)2(

دم�ســــــق( لبن �سداد

كثافة ح�سور املدينة بتكويناتها املعمارية يف 

هذا التاأريخ، وان�ســــــحاب احلدث ال�سيا�سي 

منه ان�سحاباً كبرياً ملفتاً لالنتباه..

ولعــــــل هــــــذه ال�رشبات الع�ســــــكرية التي 

انهالــــــت من الغــــــرب ومن ال�ــــــرشق اأخرجْت 

الفكَر التاريخي من عباءته التقليدية وَدنَْت 

بــــــه من حدود واقــــــع مادي تُعتــــــربُ )املدينُة( 

جزءاً منه.. واقٍع يج�سُد احل�سوَر التاريخي 

جت�سيداً مادياً واعياً.. 

جنــــــد يف هذا التاريخ املهم املتخ�ســــــ�ص 

بــــــواَب  ول( الأ )تاريــــــخ دم�ســــــق- الق�ســــــم الأ

التالية: 

ول: يف ذكر ا�ستقاق ا�سمها. الباب الأ

الباب الثاين:  يف ذكــــــر من بناها وعدد 

أبوابها وقلعتها. ا
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م�ســــــجدها  ذكــــــر  الثالــــــث: يف  البــــــاب 

اجلامع.

الباب الرابع: يف ذكر م�ســــــاجد دم�ســــــق 

وعدتها.

البــــــاب اخلام�ص: يف ذكر املــــــزارات بها 

بباطنها وظاهرها.

الباب ال�ساد�ص: يف ذكر اخلوانق والربط 

بباطنها وظاهرها.

الباب ال�سابع: يف ذكر املدار�ص.

البــــــاب الثامــــــن: يف ذكــــــر ما بدم�ســــــق 

عمار. وظاهرها من الكنائ�ص والأ

الباب التا�سع: يف ذكر احلمامات بباطن 

دم�سق وظاهرها.

الباب العا�رش: يف ذكر ف�سلها وما مدحت 

به نرثاً ونظماً.

والق�ســــــم الثاين من هذا التاريخ )�ســــــتة 

أبواب( فيه:  ا

أنهارها وقنواتها. ول:  يف ذكر ا الباب الأ

الباب الثاين:  يف ذكر جبالها.

البــــــاب الثالث: يف ذكر ما ا�ســــــتمل عليه 

جندها من البالد.

ردن. الباب الرابع: يف ذكر بالد جند الأ

البــــــاب اخلام�ــــــص:  يف ذكر بــــــالد جند 

فل�سطني.

الباب ال�ســــــاد�ص: يف ما يف جمموع بالد 

)3(
جناد الثالث من املزارات. الأ

�ســــــيلقي هذا املقاُل �ســــــوءاً على ب�ســــــع 

ظهار  بــــــواب لإ ن�ســــــو�ص من بع�ــــــص هذه الأ

التجديــــــد يف الطريقــــــة التاأريخيــــــة للمدن 

ال�ســــــورية )مدينة دم�ســــــق مثالً( وارتكازها 

على تو�سيف التكوينات املعمارية، التي يبدو 

أنها غدت مــــــن الهتمامات املتقدمة للدول  ا

القائمة يف تلك الفرتات.

التاري���خ  ب���د منه���ا يف  مقدم���ة ل 

التقليدي للمدن:

ي�ســــــاءُ املوؤرخون -وحتــــــى واإن انتموا اإىل 

أ دم�ســــــُق  القرن ال�ســــــابع الهجــــــري- اأن تبدا

نبياء، وي�ساوؤون كذلك اأن تكون اأول مدينة  بالأ

بنيت بعد طوفان نوح.. ولعل هذا النوع من 

خبار القدمية جداً  التاأريخ يدخل يف باب الأ

ثاري  امل�ســــــتندة اإىل ال�سفاهية، ن�ســــــيبُها الآ

والوثائقي يــــــكاد اأن يكــــــون معدوماً.. وهي 

حيان مع بع�ســــــها  اأخبار تتقاطع يف بع�ص الأ

بع�ساً يف العامل.. فقد ذكر ابُن ع�ساكر يف �سند 

أنه قال: »ملا هبط نوٌح  مت�ســــــل عن خ�سيف ا

من ال�ســــــفينة، واأ�رشف من جبل ِح�ْسمى راأى 

ــــــان، فاأتى  تل حّران بني نهري ُجاّلب وَديْ�َس

     
)4(

حران فخطها، ثم اأتى دم�سق فخطها«
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يطريُ هــــــذا الن�ُص يف ف�ســــــاءات احللم 

ن�ســــــاين فيكوُن نوح هو الذي اختار مكاَن  الإ

أوائل مدن العامل بعد التطهر  دم�سق لتكوَن من ا

ر�ص! لكنه مل  ــــــَعْت له الأ أُخ�سِ ال�ســــــامل الذي ا

يخرت لها ال�ســــــم بعــــــد! كان ذلك مهمة زمٍن 

ول يكوُن  نَّ التاأ�ســــــي�ص الأ
أ اآخر قادم.. فيبدو ا

خارج الكالم رمبا حتى ل يخ�سع للتاأويالت 

خبار  فهــــــو حقيقــــــة كربى.. فــــــاإن نف�ــــــص الأ

باأ�ســــــانيدها ونقلها عن بع�سها بع�ساً تذكر 

نَّ موؤمناً باإبراهيم عليه ال�سالم وكان ا�سمه 
أ ا

أنه تابع  دما�ســــــق بن منرود بن كنعان يبــــــدو ا

 وكاأن )دم�سق( هي 
)5(

بناَءها واأخذت ا�ســــــمه

جزءٌ من هذا الرجل املوؤمن )دما�ســــــق(.. هل 

ألي�ص  ميكن اأن تكون مدينٌة جزءاً من اإن�سان؟ ا

ن�ســــــاُن جزءاً من املدينــــــة كائناً من كان..  الإ

ولكْن، هي كلماٌت من م�سيئِة املوؤرخني فاإنهم 

ير�سمون التاريخ ول ير�سمون املدن..!

نَّ دما�سق 
أ ويف رواية اأخرى لبن ع�ساكر ا

براهيم عليه ال�سالم  أو دم�سق( كان غالماً لإ )ا

اأهداه له منرود بن كنعان حني خرج اإبراهيم 

من النار.. »ودم�ســــــق بناها غــــــالم اإبراهيم 

اخلليل عليه ال�ســــــالم وكان حب�سياً وهبه له 

منرود بن كنعان حني خرج اإبراهيم من النار 

وكان ا�سم الغالم دم�سق ف�سماها على ا�سمه 

وذلك بعد الغرق.وكان اإبراهيم عليه ال�سالم 

جعله على كل �ســــــيء له، و�سكنها الروم بعد 

                            
)6(

ذلك بزمان« 

ل �ســــــك اأن هــــــذا الن�ص يحمــــــل دللٍت 

بدية يف  ن�ســــــانية الأ خا�ســــــة، فهنا الرغبُة الإ

احلرية وكون هذا العبد احلب�سي املوؤمن هو 

القــــــوة التنفيذية والبنائيــــــة املتوازية مع بدء 

أ�ساَد املدينَة  ر�ص بال�ســــــماء.. َمْن ا ات�سال الأ

ن�ساُن باأو�ســــــع معانيه واأعلى رغباته..  هو الإ

ويف النهايــــــة تكــــــوُن احلريُة هــــــي الختيار 

ميان.. والتمكن.. والإ

ويف متابعــــــات تالية لبن �ســــــداد ي�ســــــل 

كرب ذو القرنني 356-  �ســــــكندر الأ نَّ )الإ
أ اإىل ا

324 ق.م( هــــــو الــــــذي بنــــــى دم�ســــــق.. ويف 

�ســــــكندر  أي�ســــــاً! يبنيها غالٌم لالإ هــــــذه املرة ا

ا�ســــــمه )دم�ســــــق�ص( وذلك يف ن�ص ورد عند 

  وذلك عرب ن�ص 
)7(

ابن ع�ســــــاكر وابن �سداد 

مطول فيكــــــوُن اختيار موقع مدينة دم�ســــــق 

أ�سهر  أ�سا�ســــــها من ِقبل اأكرب وا وو�ســــــع حجر ا

ملك يوناين وذلك بعد اأن يفرغ من فتوحاته 

وت�سوياته يف العامل فريُكُن هذا القائُد! وينظُر 

من دمر اإىل وادي النهر وكانت متلوؤه ح�سب 

�ســــــكندُر  ْرز فاخترَب الإ الن�ــــــص �ســــــجريات الأَ

طبيعــــــَة الرتبة ومدى مطاوعتها للزراعة كي 
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يكون هذا املو�ســــــُع ف�ســــــاًء ريفياً للمدينة.. 

ثم يتابع الختبارات حــــــول املنطقة فيختربُ 

تربَة حوران )جنوب دم�سق( من حيث غناها 

وكثافتها ولونهــــــا فيجدها املكان املنا�ســــــب 

لريــــــف يحــــــوط باملدينة ويزودهــــــا بالغذاء، 

فبنيــــــت املدينة يف مو�ســــــع الــــــوادي وطلب 

�ســــــكندر من غالمه اأن يطلق ا�ســــــمه على  الإ

املدينة اأي )دم�سق(!! 

واملدينُة الدم�ســــــقية اليونانيــــــة كان لها 

أبواب: باب جريون- باب الربيد- بابا  أربعة ا ا

�ساكفة..  الفرادي�ص- باب احلديد يف �سوق الأ

�ســــــكندر اأقام يف  ويذكر نف�ــــــص الن�ص اأن الإ

دم�سق ومات بها.. وهو الذي بنى يف مو�سع 

موي معبداً.. ولعلها اأقدم اإ�ســــــارة  اجلامع الأ

تقول باأن اأول معبد اأقيم يف مو�ســــــع اجلامع 

موي كان معبداً يونانياً.. الأ

تظهر هذه الق�ســــــة كثــــــرياً من )احلكمة 

القدميــــــة( التي كانت فيهــــــا املعرفة العلمية 

ر�ص من حيث الرتبة والت�ساري�ص  بطبيعة الأ

نهار.. كل ذلــــــك حمله اإمرباطور  ووديــــــان الأ

ر�ســــــطو هو من قامْت  يونــــــاين كان تلميذاً لأ

املدينــــــُة اأمام عينيه وبعينيه..اإمرباطور العامل 

لفية  املثقف والذكي هو الذي يبني املدَن الآ

الباقية.. هي وجهة نظر ت�ستند اإىل احل�سور 

اليوناين املهم.. 

دم�شُق وف�شاوؤها الريفي

ول  ي�ســــــتغرق هذا املو�ســــــوع البــــــاب الأ

ول )يف ذكر �ســــــفة دم�ســــــق  مــــــن الق�ســــــم الأ

وا�ســــــتقاقها(  وميكــــــن اأن نالحــــــظ كيف اأن 

ابن �ســــــداد ل يــــــوؤرُخ للمدينة عــــــازلً اإياها 

عن ف�ســــــائها الريفي الذي ميدها بالطاقة 

ثريية  وال�ســــــتمرار.. بل ومينحها �سفاتها الأ

العذبــــــة التــــــي ل تاأتي اإل مــــــن وجود عميق 

للطبيعة..»فاإنها اأح�ســــــن بالد ال�سام مكاناً، 

واأعدلها هواًء، واأطيبها ن�رشاً، واأكرثها مياهاً 

  
)8(

، واأغزرها فواكه..« 

أ�سا�ســــــية  لقد ربط )املدينَة( باإحداثيات ا

أن�ســــــجت تكونها وا�ســــــتمرارها  هي التــــــي ا

نتاج الزراعي(،  )املكان- الهواء- امليــــــاه- الإ

أ بتبيان تفا�ســــــيل هذا الف�ساء »ولها  ثم يبدا

ناحية تعرف بالغوطــــــة، طولها مرحلتان يف 

عر�ص مرحلة- امل�سافة التي يقطعها امل�سافر 

يف يوم-  وت�ستمل الغوطة على خم�سة اآلف 

ب�ســــــتان وثالثمئة وخم�ســــــة واأربعني ب�ستاناً 

وعلى خم�ســــــمئة وخم�ســــــني كرماً، وهي من 

�رشقي دم�ســــــق و�ســــــماليها، بها �سياع كاملدن 

مثل املزة وداريا وحر�ستا ودمر وبال�ص وبيت 

 مبثل هذا 
)9(

لها وعقربا، وبها كلها جوامع« 

ح�ساء والتو�سيف يو�سُح املوؤرُخ الرتباط  الإ
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الع�ســــــوي العميق بني هذه الطاقة الريفية 

الهائلة )حوايل 6000 ب�ســــــتان مبراكزها من 

البلدات( وبني املدينة.. ومن عنا�رش الطاقة 

أنهار  وىل للمدينة )املياه( »وللمدينة �سبعة ا الأ

كلهــــــا تتفرع من عني تخــــــرج من حتت بيعة 

تعــــــرف بالفيجــــــة، تظهر عنــــــد اخلروج من 

ال�ســــــعب مبو�ســــــع يعرف بالنريب وهو جبل 

 فلي�ســــــت 
)10(

أنهار«  عال، ويتفرع منه �ســــــبعة ا

أ�سوارها  تاريخية املدينة مرتبطة مبا داخل ا

فقــــــط، بل يتعــــــادل معها يف هــــــذا الرتباط 

ف�ســــــاءاتُها الريفيــــــة التــــــي مت اختيار موقع 

أي�ســــــاً بناًء علــــــى طاقاتها احليوية  املدينــــــة ا

املائية والزراعية.

اأبواُب  دم�شق.. رموٌز كونية 

يف الباب الثاين من الكتاب وعنوانه )يف 

أبوابها وقلعتها(. ذكر من بناها وعدة ا

حتت هذا العنوان الوا�ســــــع ننقُب فنعرث 

على م�ســــــتويات وحماور، فثمــــــَة حموٌر اهتمَّ 

عربه هذا املوؤرُخ بالكتابات والنقو�ص، وحماولٌة 

آثاري  جتاه قراءتها وتف�ســــــريها..  ثمة وعي ا

كان قائماً.. حتقق فيما �ســــــجله من كتابات 

كانت منقو�سة على حجارة قدمية يف دم�سق 

أو رويت له وتتبع �سحة  -قراأها املوؤرخ نف�سه ا

روايتها / القرن 7 هـ /-. 

وكان ثمة حمور ربــــــط ما بني التكوينات 

املدنية وال�ســــــماء، فقد ظلَّْت ال�سماءُ - ومنذ 

ن�ســــــان علــــــى  وىل لوجــــــود الإ اللحظــــــات الأ

ر�ص - املجاَل املفتوَح اجلميل.. الغا�سب  الأ

والغام�ص.. م�ســــــدراً لتوٍق غري حُمدد ُملِْهم 

ا  مَّ
أ ــــــَدى.. فكان الب�رش يتوقــــــون اإليها وا وُمْقتَ

املدُن فتحــــــاوُل تقليَدها.. من ذلك ما عرثنا 

عليه يف هذا الن�ص املنتقل من ابن ع�ســــــاكر 

اإىل ابــــــن �ســــــداد يف �ســــــند عن اأبي القا�ســــــم 

 قــــــال: قراأُت يف 
)11(

متـام بــــــن حممد الرازي

كتاٍب عتيق!! باب كي�سان لزحل، باب �رشقي 

لل�ســــــم�ص، باب توما للزهرة، باب ال�ســــــغري 

للم�سرتي، باب اجلابية للمريخ، باب الفرادي�ص 

خر امل�ســــــدود  لعطــــــارد، بــــــاب الفرادي�ص الآ

للقمر«.. ومما يجعل هذه الرواية اأقرب اإىل 

ال�سدق اأن �ســــــورةَ زحل بقيت موجودة على 

باب كي�ســــــان حتى القرن ال�سابع الهجري.. 

َر  فدم�ســــــُق بنيت على الكواكب ال�سبعة و�ُسوِّ

على كل باب اأحُد الكواكب ال�ســــــبعة..  وابن 

ع�ســــــاكر ذكر اأن �ســــــورة زحل كانت ما تزال 

   .
)12(

باقية يف زمانه على باب كي�سان 

ثارية احلديثة يف  ما زالت الت�سجيالُت الآ

املدن العربية القدمية جداً واحلية جداً مثل 

أبعد تاريخاتها  دم�ســــــق.. ما زالْت تقــــــُف يف ا
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نَّ باب كي�سان 
أ عند املرحلة الرومانية! وتَعترب ا

أبواب ال�سور الدم�سقي الروماين.. ولئن  من ا

كنا ما زلنا نعاين ونخ�ســــــع لهذه الت�سنيفات 

ثاريــــــة الغربية فاإنَّ ح�ســــــور املدينة ذاته  الآ

يُنِبئ بحقيقتها الُكليــــــة.. فهذا الباُب الذي 

حمَل قدمياً جداً )�سورة ُزحل( ما زال يحمُل 

ن ا�سم كي�سان موىل اخلليفة معاوية  حتى الآ

ابن اأبي �سفيان الذي اأعتقه عند هذا الباب 

�ســــــالمي للمدينة ودخولها /  عنــــــد الفتح الإ

14 هـ -635م/  وقبل ذلك تذكُر امل�ســــــادُر 

نَّ بول�ص الر�سول اأحد حواريي 
امل�ســــــيحيُة باأ

ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم متكن من الهرب 

مــــــن بط�ص الرومان واليهــــــود من مكان هذا 

أَ بن�رش  الباب وو�ســــــل اإىل اأوروبة حيــــــث ابتدا

الديانة امل�ســــــيحية.. ما زال هــــــذا الباُب يف 

�ساحة البيطرة عند نهاية �سارع ابن ع�ساكر 

اًل مدخاًل لكني�سة القدي�ص بول�ص التي  ُم�َسكِّ

أُن�ِساأَْت حوايل منت�سف القرن املا�سي. ا

بواُب الدم�ســــــقية ترتدد يف  ما زالــــــْت الأ

حيــــــاءُ القدميُة حتمل  يوميــــــات املدينة.. الأ

بــــــواب املوجودة فيهــــــا: باب توما  أ�ســــــماء الأ ا

وباب �رشقي وباب اجلابية.. كل باب دم�سقي 

ن لي�ص اإل  ٌل عميٌق ما نلحُظُه منــــــه الآ ــــــجِّ �ِس

اإحدى اللحظات.. حلظاٌت َكَمنَْت يف ن�ســــــيج 

حجارته، فباُب ال�ســــــم�ص )بــــــاب �رشقي( يف 

اجلهــــــة ال�رشقية من �ســــــور املدينــــــة وينتهي 

عند ال�ســــــارع امل�ستقيم الذي ي�سل بينه وبني 

باب اجلابية.. بجانب هــــــذا الباب مئذنة.. 

أي�ســــــاً ترتفع بجانب باب توما  هناك مئذنة ا

وعنا�رشُ معمارية تعلُن ما تعلُن: قو�ص الباب 

أيوبية هنا يف اجلهة  و�رشفتان بارزتان بهوية ا

ال�سمالية ال�رشقية من �سور دم�سق القدمية.. 

هنا كان مــــــكاٌن لكوكب الُزهرة.. ومن كوكب 

عطارد يطل من اجلهة ال�سمالية لل�سور باُب 

أي�ساً باب العمارة لوجوده  الفرادي�ص وي�سمى ا

يف حي العمارة، ما زال الباُب قائماً يف روح 

ن حتوطه املنازُل والفعالياُت  املدينة حتى الآ

ــــــا باب اجلابيــــــة فقد اختفى  مَّ
أ التجارية..وا

نَّ حياً دم�سقياً مازال 
أ ب�سورته املبا�رشة غري ا

يحمل ا�سَمُه يف غرب �سور املدينة عند نهاية 

ال�ســــــوق الطويل جتــــــاه باب �رشقــــــي.. وكان 

له فتحة مركزية كبــــــرية وفتحتان جانبيتان 

أ�ســــــغر وقد ارتبط هذا الباب با�سم القائد  ا

الكبري اأبي عبيدة بن اجلراح الذي دخل منه 

اإىل دم�سق فتحاً و�ســــــلحاً.. كان هذا الباب 

يوؤدي اإىل قريــــــة اجلابية يف اجلولن وكانت 

عليه �سورةُ املريخ..!

بــــــواب التي حملْت  كان لدم�ســــــَق هذه الأ
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زالــــــْت  ر�ــــــص والف�ســــــاء.. ومــــــا  الأ رمــــــوَز 

نبياِء والر�سل  ت�ســــــُهُل باأ�ســــــوات ونداءاِت الأ

باطــــــرة.. ثــــــم ال�ســــــحابِة واخللفاء.. ثم  والأ

�سٍف ر�سنٍي من امللوك امل�سلمني العظام: نور 

يوبي والظاهر  الدين زنكي و�سالح الدين الأ

بيرب�ــــــص.. الذيــــــن عرفوا كيــــــف يعربون من 

أبوابها فاحتني اإىل بيت املقد�ص. ا

تفا�شي���ل معماري���ة وترميمي���ة يف 

موي  اجلامع الأ

مل يتخــــــَل هــــــذا الن�ــــــصُ الدم�ســــــقي يف 

عــــــالق اخلطرية( عــــــن تقليدية التقدمي  )الأ

التاريخي الطويل وت�ســــــجيل اأهم الن�سو�ص 

ال�سابقة و�سولً اإىل اللحظة الراهنة بالن�سبة 

للموؤرخ لي�سجل ما يراه وما يعاينه حقاً..

وهذا ما فعله ابن �سداد حني اأرخ للجامع 

كرث اأهميًة.. فقد  ثر الأ موي: ب�ســــــفته الأ الأ

�سجل يف ن�سه متابعاٍت معمارية، فكان لديه 

اجلامع  امل�سجد  مو�ســــــوعات عديدة:)بناية 

 )13(
واختيار مو�ســــــعه على �ســــــائر املوا�ســــــع(

 وت�سقيف امل�سجد 
)14(

وبناء القبة الكبرية فيه

وكل ذلك يف زمن الوليد بن 
 )15(

بالر�ســــــا�ص

أ �رشوع الوليد يف عمارة  عبد امللك  »وكان مبدا

ومن هذه 
  )16(

امل�سجد يف �سنة �سبع وثمانني..«

املو�سوعات ذات ال�ســــــفة املعمارية- الفنية 

)باب كيفية مارّخم وُذوق ومعرفة كمية املال 

)17(
أنفق(. الذي عليه ا

ثم يقرتُب التاريخ قلياًل و�ســــــيئاً ف�ســــــيئاً 

من زمن املوؤرخ فيذكر )اأقيمت القبة الرخام 

التي فيها فوارة املاء، يف �ســــــنة �ست وت�سعني 

 
 )18(

وثالثمئة(.

موي منذ  تطــــــورات عمــــــارة اجلامــــــع الأ

نهاية القرن ال�ساد�ص حتى تاريخ دم�سق لبن 

)19(
�سداد

اأو  املعمــــــاري  العن�ــــــرش 

التكوين املال�سق

الرتميم  أو  ا ن�ســــــاء  الإ زمن 

والتطوير ومو�سوعه

املدر�سة الكال�سة

555 هـــــــ / نــــــور الديــــــن 

أ�ســــــيفت اإىل  ال�ســــــهيد / ا

م�ساحة اجلامع

الكال�سة ومئذنة العرو�ص

570 هـ/ احــــــرتاق هذين 

التكوينني

570هـ/ جتديد وترميماحلائط ال�سمايل

مدر�سة الكال�سة

570 هـ / جتديد من قبل 

النا�رش �ســــــالح الدين بن 

اأيوب.

دائرة قبة الن�رش والرفرف 

والف�ص  عليها  امل�ســــــتدير 

املذهب والطاقات  ووجه 

الن�رش، والكال�سة.

587هـ / يف زمن �ســــــالح 

الديــــــن وقا�ســــــي ق�ســــــاة 

ال�سام يف زمنه حمي الدين 

حممد بن علي القر�ســــــي/ 

ترميم.

جــــــر امليــــــاه اإىل اجلامــــــع 

)اإ�ســــــافة اإىل امليــــــاه التي 

كانت فيه(

نف�ص الفرتة ال�سابقة  
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فوارة جريون

نف�ــــــص الفرتة ال�ســــــابقة / 

جتديد

مدر�سة اإىل جانب مدر�سة 

واإىل جانبها قرب  الكال�سة 

�سالح الدين يف قبة.

العزيز  امللك  ابنــــــه  اأقامه 

عثمان 

اخلارجــــــي  ال�ســــــحن 

للجامع

أيام  606 هـــــــ / تبليــــــط /ا

العادلية ال�ســــــيفية- امللك 

العــــــادل اأحمد بــــــن اأيوب 

�سيف الدولة- بنى املدر�سة 

العادلية ودفن بها

اجلوانيــــــة  روقــــــة  الأ

)الداخلية(

أيام  607 هـ / تبليــــــط / ا

العادلية ال�سيفية

املق�سورة التاجية

يام املعظمية  624 هـ / الأ

بــــــن  عي�ســــــى  املعظــــــم   /

اأحمــــــد/ جتديد يف رخام 

اجلدران 

الِقبْلتان

�رشف مو�ســــــى بن  امللك الأ

اأحمــــــد بن امللــــــك العادل 

1229م / ترميــــــم حنايــــــا 

القبلتني وتكلي�سها

املقا�سري

�رشف )ال�سابق( /  امللك الأ

جتديد

�رشف قرب امللك الأ

ُعِمــــــَل لــــــه تربة �ســــــمايل 

الكال�ســــــة لها �سبابيك اإىل 

الكال�ســــــة  واإىل  الطريــــــق 

اء  ورتب فيها ُقرَّ

تربة عند باب الناطفانيني 

فيهــــــا قرب امللــــــك الكامل، 

مفتوحة  �ســــــبابيك  فيهــــــا 

على اجلامع

بنــــــات امللــــــك العــــــادل / 

عمارة 

املئذنة ال�رشقية

يام ال�ساحلية  647هـ / الأ

جنم  ال�ســــــالح  النجمية/ 

بــــــن حممد  أيوب  ا الديــــــن 

واإعادة  1240م / احرتاق 

بناء.

بركة الكال�سة

الفرتة  نف�ــــــص   / 647هـــــــ 

جتديدهــــــا   / ال�ســــــابقة 

وتبليط اأر�سها ودهليزها.

ال�سقايات بباب اجلامع

نف�ــــــص الفرتة ال�ســــــابقة / 

جتديد

من  )فر�ص  ميــــــاه  قنوات 

على  زيادة  القنــــــوات  ماء 

ماء بانا�ص للجامع املعمور، 

بانا�ص  مــــــاء  انقطاع  عند 

ا�سبعاً  ع�رشة  �سبع  مقدار 

للكال�سة،  املاء  اأ�سابع  من 

بباب  املحــــــددة  وللربكــــــة 

الربيد، والق�ســــــطل املُ�ساق 

للبيمار�ستان الدقاقي..«

يام النا�رشية ال�سالحية  الأ

ابن امللك العزيز �ســــــاحب 

حلب/النا�رش يو�ســــــف بن 

حممــــــد1236- 1260م / 

تزويد باملياه

ال�ســــــناديق واملجــــــاورون، 

 ، ت ينــــــا بز ا ر لد ا

القبلة-  املقا�ســــــري،حائط 

وتيجانهــــــا  عمــــــدة  الأ

وزخرفتها

يــــــام  الأ  / هـــــــ   668

 / الركنيــــــة  الظاهريــــــة 

�ســــــافات  ترميم )اإزالة الإ

واإعادة التك�ســــــية(: ترميم 

وتذهيــــــب  الف�سيف�ســــــاء 

عمــــــدة، وتبديل  تيجان الأ

الرخام،واإ�سالح النقو�ص.

ترخيــــــم حيطــــــان اجلامع 

موي الأ

الفرتة ال�سابقة
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باب الربيد

الفرتة ال�سابقة / جتديده 

وفر�سه بالبالط ونقل �سوق 

ال�ســــــماعني اإىل احلوانيت 

التي يف حائطه..

التكوينــــــات امل�ســــــافة اإىل 

�سحن �سحن اجلامع.

الفــــــرتة ال�ســــــابقة / اإزالة 

)حوا�ســــــل  �ســــــافات   الإ

حوا�ســــــل  املنجنيقــــــات- 

مراء..(  الأ

ن�ســــــتنتج من هذا اجلدول مبلــــــَغ الدقة 

أ�ســــــكال البناء  التي تابع فيها املوؤرُخ خمتلَف ا

واإعادة البناء والرتميم، بع�ُص هذه الن�سو�ص 

امتالأ بالتفا�ســــــيل التنفيذيــــــة ونوعية مواد 

البنــــــاء امل�ســــــتخدمة، كما نلحــــــظ الهتمام 

املائيــــــة يف  التكوينــــــات  وتو�ســــــيف  بذكــــــر 

آليات اإي�سال املاء اإليه. وقد َطاَل  امل�ســــــجد وا

ال�رشُح خمتلــــــف العنا�رش املعمارية )املدار�ص 

املال�ســــــقة للم�ســــــجد– املاآذن–  اجلدران– 

�سقف امل�ســــــجد بتفا�سيله– �سحن امل�سجد– 

القبور حول  الِقبلة–  املقا�ســــــري–  روقة–  الأ

امل�ســــــجد– الربك– ال�ســــــقايات– القنوات– 

عمدة وتيجانها( وذلك ما يدل على نظرة  الأ

جديــــــدة يف حتديــــــد )ماهيــــــة املدينة( عرب 

تكويناتهــــــا املعمارية التــــــي كان الهتمام بها 

يج�سد ا�ستمرار تنامي املدينة وتكري�ص هوية 

ثقافية َجلِّية.   

ور�ســــــد هذا الن�ص مــــــا كان يف اجلامع 

�ســــــباع املجرى  أ�ســــــكال تعليمية، من الأ مــــــن ا

وقــــــاف واحللق )جمع حلقة: حلقة  عليها الأ

من الدار�ســــــني( لال�ستغال بالعلوم ال�رشيفة.. 

ثــــــم ذكر ما يف اجلامع من املدار�ص.. وانتقل 

كذلــــــك اإىل عمــــــارة وجتديد امل�ســــــاجد التي 

بظاهر دم�سق )جامع اجلبل- جامع امل�سلى- 

   
)20(

جامع التوبة..(.

ويف الباب الرابع الذي خ�س�سه مل�ساجد 

دم�ســــــق وعدتها، ق�ســــــمها اإىل امل�ساجد التي 

داخل البلد وامل�ســــــاجد التــــــي بظاهر البلد. 

أ بداخل البلد )ومن قبلة ال�سوق للداخل  وبدا

من باب اجلابية( ويح�ســــــي يف هذا املحور 

أ�سمائها  )117 م�ســــــجداً( يذكرها باأماكنها وا

وبع�ص اأو�سافها املعمارية وطريقة تزويدها 

أو  أو اإمام ا باملــــــاء، وفيما اإذا كان لها وقــــــف ا

موؤذن )م�سجد درب احلجر- م�سجد العميد 

بن اجل�ســــــطار: »كبري له اإمــــــام وموؤذن وعلى 

بابه �سقاية وقناة« _ م�سجد مال�سق لباب 

. ثم يح�سي ويو�سف م�ساجد 
)21(

كي�سان.. اإلخ(

الناحية ال�سامية عن ميني الداخل من الباب 

  ثم يذكر 
)22(

ال�رشقي فتكون )126 م�سجداً(

م�ساجد القلعة املحرو�سة )5 م�ساجد(: ومنها 

أن�ساأه نور الدين، فيه  »امل�ســــــجد الكبري الذي ا

منارة ، وبركة، وعلى بابه �ســــــقاية، وله اإمام 
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وموؤذن ، ووقف« فيكون عدد امل�ساجد داخل 

مدينة دم�ســــــق )241 م�ســــــجداً( ذكرها ابن 

أ�ســــــاف اإليها ابن �سداد  ع�ســــــاكر اأي�ساً وقد ا

)57 م�ســــــجداً( ثــــــم امل�ســــــاجد التــــــي خارج 

أُها بـ »م�سجد   ويبدا
)23(

املدينة )184م�سجداً(

على باب ال�ســــــغري، مال�ســــــق لل�سور،يعرف 

مب�سجد �سجاع له منارة خربت، ووقف واإمام 

وموؤذن،ويعرف اليوم مب�سجد البا�سورة، وكان 

يام النورية وال�سالحية  به در�ص للفقه يف الأ

 .
)24(

والعادليــــــة، وفيه بئر وعلى بابه مطهرة«

وي�سيف اإليها عدداً كبرياً من امل�ساجد التي 

مل يذكرها ابن ع�ساكر.

كثافة التكوينات الثقافية: اخلوانق 

والربط واملدار�س 

يذكرهــــــا املــــــوؤرُخ يف البابــــــني ال�ســــــاد�ص 

ف ت�سعَة ع�رَش  وال�سابع، فهو يح�ســــــي ويُو�سِّ

خانقاهاً 

)اخلانقاه ال�سمي�ســــــاطية- احل�ســــــامية- 

أي�ســــــاً ت�ســــــعة ع�رش  املجاهديــــــة-..(   وذكر ا

رباطاً 

)ربــــــاط املهراين- ربــــــاط البخاري عند 

أ�سد الدين �سريكوه..( باب اجلابية- رباط ا

ــــــف )املدار�ــــــص( التــــــي بداخل  ثــــــم يَُو�سِّ

ربعة  ئمة الأ دم�سق وخارجها املن�سوبة اإىل الأ

واملدار�ص امل�ســــــرتكة ومدار�ــــــص الطب  وذكر 

 عدا مدار�ص الطب.. من 
)25(

)90 مدر�ســــــة(

هــــــذه املدار�ص )املدر�ســــــة ال�ســــــادرية بباب 

الربيد على باب اجلامع الغربي- املدر�ســــــة 

الطرخانية بجريون- املدر�سة النورية بخط 

اخلوا�ســــــني.. املدر�ســــــة الريحانيــــــة جــــــوار 

املدر�سة النورية.. املدر�ســــــة املقدمية داخل 

باب الفرادي�ص.. املدر�ســــــة العذراوية داخل 

باب الن�رش بحارة الغربا.. املدر�سة الركنية.. 

املدر�سة اجلاهدية اجلوانية بالقرب من باب 

الربانية  اخلوا�ســــــني- املدر�ســــــة املجاهدية 

بــــــني بابي الفرادي�ــــــص.. املدر�ســــــة العمادية 

ال�ســــــالحية.. املدر�ســــــة العادليــــــة الكبرية- 

املدر�ســــــة النا�رشية– املدر�ســــــة ال�ســــــالحية 

بالقرب من البيمار�ستان النوري..(

ويف كل مدر�ســــــة من هذه املدار�ص يقدم 

هويتهــــــا بال�ســــــكل التــــــايل: تاريخ اإن�ســــــائها 

وقاف  ومن�ســــــئها- موقعها من املدينــــــة - الأ

املوقوفة عليها- وال�سيوخ الذين تولوا التدري�ص 

بها بالتتابع..  

ي�ســــــم املوؤرُخ مدار�َص الطب اإىل املدار�ص 

املذكورة اأعاله ويذكرها: املدر�سة الدخوارية 

بال�ســــــاغة العتيقة/ 621هـ.. ومدر�سة ثانية 

خارج البلد..
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اإنَّ التكوينات الثقافية القدمية يف املدن 

�ســــــالمية بقيت تقــــــوم بوظيفتها  العربية الإ

التعليمية الدينيــــــة التقليدية بتدري�ص الفقه 

واحلديــــــث والقراآن وبالطبــــــع اللغة العربية 

بنحوهــــــا و�رشفهــــــا وقواعدهــــــا وبالغتهــــــا 

�ســــــولية القدميــــــة والدقيقة،  باأ�ســــــكالها الأ

وكذلك التعليــــــم الطبي يف املدار�ص الطبية، 

وبقيت تقوم بهذه الوظيفة ب�ســــــكل كبري حتى 

ول من القرن الع�رشيــــــن.. وكانت  الربــــــع الأ

مراكز هذه الوظيفة التعليمية يف امل�ســــــاجد 

داء  ويف املدار�ــــــص التي تخ�س�ســــــت بهذا الأ

منــــــذ العهود الزنكية. وقــــــد انتهت الوظيفُة 

التعليمية يف هذه املدار�ص ب�سكلها املجتمعي 

وروبي  ال�سامل تقريباً بالدخول الع�سكري الأ

اإىل املنطقــــــة العربيــــــة وان�ســــــحاب الدولــــــة 

العثمانية عنها.

اأخريًا

كان ذلــــــك روؤيــــــًة يف مقطــــــع مــــــن النوع 

د الذي انبثق من بني تالفيف  التاأريخي املَُجدِّ

القــــــرن ال�ســــــابع الهجري.. قــــــرن احلروب 

العاملية فوق اجلغرافية العربية القدمية.

أبوابه  لقد �سكل )تاريخ دم�سق( بق�سميه وا

كرث جتدداً  ال�ستة ع�رش لبن �سداد التاأريخ الأ

لزمن �ســــــديد احل�سا�ســــــية، فكان يف تاريخه 

تاريخان: تاريخ دم�سق ملن �سبقه )وخ�سو�ساً 

ابن ع�ســــــاكر( وتاريخه اخلا�ص، ون�ســــــتطيع 

اأن مُن�ســــــك بنقاط التجديد التي ا�ستوعبها 

وعي هذا املوؤرخ.. كان اأحُدها الوعي املدين 

والبيئــــــي باأهمية الف�ســــــاء الريفي.. ثم تلك 

أبواب دم�سق(.. وتلك  الرحلة ال�ســــــائقة يف )ا

التفا�سيل املعمارية املتتابعة التي �سجلها يف 

موي.. وكذلك اإح�ســــــاوؤه  عمــــــارة اجلامع الأ

وت�ســــــجيله للتكوينات الثقافيــــــة التي كانت 

كثيفة الوجود والتفاعل املجتمعي يف مدينة 

دم�سق يف ذلك الوقت.

عالق اخلطرية يف ذكر اأمراء ال�سام واجلزيرة. ابن �سداد عز الدين )ت 684 ه�( ، حتقيق د.  تاري��خ مدينة دم�سق- الأ  -1

�سامي الدهان- املعهد الفرن�سي للدرا�سات العربية- دم�سق. �س 9- 10. 

عالق امل�ست�سرق الفرن�سي دومينيك �سورديل Sourdel.D  وذلك با�سداره الق�سم  )*( كان اأول املحقق��ني يف كت��اب الأ

ول املتعلق مبدينة حلب وقام بن�سره املعهد الفرن�س��ي للدرا�سات العربية بدم�سق �سنة 1953م.  ول م��ن اجل��زء الأ الأ

ثم حقق الدكتور �سامي الدهان اجلزء الثاين بق�سميه من الكتاب و�سدرا عن املعهد الفرن�سي بدم�سق اأي�ساً بفا�سل 

ق�سام التالية )جند دم�سق- جند  ول املتعلق مبدينة دم�سق �سن��ة 1956م والأ زمن��ي كبري ن�سبياً.. ف�س��در الق�سم الأ

الهوام�ش
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�ستاذ يحيى زكريا  جن��اد الثالثة( فقد �سدرت يف عام 1962م. ثم حقق الأ ردن- جن��د فل�سطني- املزارات يف الأ الأ

عبارة اجلزء الثالث )تاريخ اجلزيرة واملو�سل( و�سدر عن وزارة الثقافة بدم�سق بق�سميه يف �سنة 1978م. وكانت اآخر 

ول املتعلق بتاريخ مدينة حلب  ول من الكتاب بق�سميه الأ �ستاذ يحيى زكريا عبارة، حتقيق اجل��زء الأ التحقيق��ات لالأ

والق�س��م الث��اين )ما ا�ستمل على جند قن�سرين وبالد العوا�سم والثغ��ور وبالد حم�س( و�سدرا عن وزارة الثقافة يف 

دم�س��ق يف ع��ام 1991م. وقد اأع��ادت وزارة الثقافة طباعة ه��ذا اجلزء بق�سميه �سن��ة 2006 مبنا�سبة احتفالية حلب 

�سالمية.  عا�سمة للثقافة الإ

امل�سدر ال�سابق، �س13.  -2

امل�سدر ال�سابق �س 10.  -3

بي عبي��د البك��ري 2/ 556 )حتقيق م�سطفى  وه��ي اأخب��ار ينقلها اب��ن �سداد من كت��اب« املعجم مم��ا ا�ستعجم« لأ  -4

ال�سقا(.  

عالق ق2 �س 27 عن احلافظ بن ع�ساكر. نقله ابن �سداد يف الأ  -5

عالق ق2 �س 27 -28 -29. امل�سدران ال�سابقان.. الأ  -6

عالق ق2 �س 30. الأ  -7

امل�سدر ال�سابق ، �س13.  -8

امل�سدر ال�سابق �س 14.  -9

10- امل�سدر ال�سابق �س14.

11- تاريخ دم�سق �س30.

12- امل�سدر ال�سابق �س30.

13- امل�سدر ال�سابق �س59.

14- امل�سدر ال�سابق �س60- 61.

15- امل�سدر ال�سابق �س 62.

16- امل�سدر ال�سابق �س 63.

17- امل�سدر ال�سابق �س64.

18- امل�سدر ال�سابق �س 63.

19- معلومات اجلدول من �س 76 اإىل �س 80.

20- امل�سدر ال�سابق �س86- �س 87.

21-  امل�سدر ال�سابق من �س 92 اإىل �س 108.

22- امل�سدر ال�سابق من �س108 اإىل �س124.

23- امل�سدر ال�سابق من �س132 على �س156.

24- امل�سدر ال�سابق �س 132.

25- امل�سدر ال�سابق من �س199 اإىل �س264.
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عندما يغتال ماكبث Macbeth )1005-1057( امللك الفا�ض������ل دانكن، 

 William نكليزي وليم �ضك�ضبري والقائد احلكيم بانكو، يف م�رسحية الكاتب الإ

Shakespeare )1564-1616( التي حمل������ت عنوان )ماكبث( يعمد القائد 
خر ماكدوف اإىل الفرار خارج ا�ض������كتلندا، وثمة حديث يدور بني  الأخالقي الآ

ال�ضيدة ماكدوف وابنها بعد فراره اإىل انكلرتا، وفيه تتهم زوجها بالتخلي عن 

حمايتها مع ابنها، وترى اأن اخلوف من ماكبث قد دفعه اإىل الفرار، واأن فراره 

كاتب ومرتجم �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

رادة العمياء ماكبث واإ�شكالية الإ

❁
د. غالب �سمعان
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هذا خيان������ة لواجباته العائلية، غري اأن االبن 

يُحاول الدفاع ع������ن والده، بطريقة ال ترقى 

اإىل الدفاع املُتما�سك،  

واملوؤ�س�س على مربِّرات حا�سمة، اأما قريبها 

رو�س فاإنه ي�سعى اإىل تهدئتها، ويُنبِّهها اإىل اأن 

فرار ماكدوف �س������لوك ينط������وي على حكمة، 

م������ا دام يف طريقه اإىل مكافح������ة الطاغية، 

ر ابنا  واإع������داد اجلي�س ملواجهت������ه، وقبله يُقرِّ

امللك القتيل الفرار باأ�رسع وقت ممكن، بعد 

اغتيال والدهما، وثمة اإ�س������ارة اإىل اأن الفرار 

أٌي وغنيمة، اأي اإن  حيث امتنعت الرحم������ة را

فرارهما هذا �س������لوك حكيم، وهو ما توؤكده 

حداث الت������ي تتواىل يف امل�رسحية. وهناك  االأ

ح������داث، بني طرائق  رب������ط جلي يف بداية االأ

مور يف الدولة، والقيم االأخالقية  ت�رسيف االأ

الرفيعة، وهو الربط الذي يعني وجود غائية 

اأخالقية ال يكتفي امللك وقائداه ماكبث وبانكو 

باإدراكها، بل ويُحافظون عليها، ويحمونها من 

دها، وما من اإ�س������ارة اإىل  خطار التي تتهدَّ االأ

اأي نوع من الواقعية ال�سيا�س������ية التي تتطلب 

حايني، جتاوز االأخالق، وتثبيت  يف بع�س االأ

أنانية  أو ا دعائم احلكم بو�س������ائل ماكيافيلية، ا

نفعية، اأو غري اأخالقية. وعندما يقوم هذان 

ألقاه امللك وال�سعب  القائدان بدورهما، الذي ا

على عاتقهما، فاإن ا�ستب�ســــــالهما يف القتال 

ا�ستب�ســــــال اأخالقي يف جوهره، اأما الهجوم 

الذي ي�سنُّه ملك الرنويج، والذي يع�سده فيه 

ماكدونالد العا�ســــــي، واأمري كودور اخلائن، 

خالقية التي  داً من الغائيــــــة الأ فيبدو جمــــــرَّ

ده مــــــن البُطالن والعبث. وعلى  تربِّره، وجترِّ

ولية فاإن ماكبث  الرغم من هذه احلقائق الأ

يجفــــــل لدى ظهــــــور ال�ســــــاحرات ال�رشِّيرات 

Devilish Witches اأمامــــــه، يف طريــــــق 
عودتــــــه من القتال، وي�ســــــتجيب ملا يرد على 

نه  أل�سنتهنَّ من نبوءات Prophecies تب�رشِّ ا

باإمارتــــــي غالمي�ص وكــــــودور، وبالرتقاء اإىل 

عر�ص البالد نف�ســــــه، اأما بانكو فاإنه ل يهتم 

منها له، واأعلنَّ فيها  كثــــــرياً بالب�رشى التي قدَّ

أبناءه هم من �سيكونون  أنه لن يكون ملكاً، واأن ا ا

تي. ومع اأن امل�رشحية  ملوكاً يف امل�ســــــتقبل الآ

أ بال�ســــــاحرات ال�رشيرات، وهنَّ يتحاورن  تبدا

فيمــــــا بينهن، بطريقة تُوحــــــي باأن وجودهن 

حقيقي، وم�ســــــتقل عن الــــــذات الب�رشية، اأي 

اإنه وجود مو�سوعي، وغري ذاتي، فاإن التاأمل 

العقالين يدفع باجتاه اعتبارهنَّ خربة ذاتية، 

أنها  تنظرها الذات، وتنطوي عليها، وتفرت�ص ا

اين مو�سوعي، ا�ســــــتطاعت اإدراكه،  �ســــــاأن برَّ

وهــــــذه احلقيقة تبقى قائمــــــة رغم اأن بانكو 
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 ، يرى ال�ساحرات ال�رشيرات، ويتحاور معهنَّ

كالبطل ماكبث، اأي اإن الذات التي ميلكانها 

تت�ســــــف بامتالكها قدرات مــــــا فوق واقعية، 

والظاهرة كلهــــــا وفق هذا العتبــــــار ذاتية، 

ومــــــا من وجــــــود لها يف الواقع املو�ســــــوعي، 

ة  وب�رشف النظر عن اإمكانية كون الروؤيا خريِّ

أو �رشِّيــــــرة، فاإن النمــــــوذج الب�رشي الروؤيوي،  ا

ينظرها باعتبارها حقيقة مو�سوعية، ولي�ص 

جمرد خربة اأو معرفة ذاتية فقط، ويف �سياق 

اعرتا�سه على الروؤى التي اأعلنتها طائفة من 

ملاين  اد الأخالقيني، اأبدى الفيل�سوف الأ الروَّ

 Friedrich Nietzsche فريدريك نيت�سة

علــــــى  أي�ســــــاً،  ا اعرتا�ســــــه   )1900-1844(

تف�سريهم لها باعتبارها مما يدل على حقائق 

انية مو�سوعية. اأما جتاهل بانكو للحادثة  برَّ

املذكورة، وثباته اإزاءها، على خالف ماكبث، 

فهو دليل على ات�سافه بالتكوين ال�سيكولوجي 

�ســــــارة تعني فيما  منت، وهذه الإ الأخالقي الأ

تعني، اأن ال�رش ي�ستبطن الطبيعة الب�رشية يف 

حوال. كل الأ

أ�سار الكاتب امل�رشحي  ويف اإحدى املراحل ا

 Oscar Wilde أو�ســــــكار وايلد يرلندي ا الأ

)1854-1900( الــــــذي عانــــــى مــــــن �رشاع 

ذاتي، بــــــني قيمتي اخلري وال�ــــــرش القائمتني 

يف قــــــرارة نف�ســــــه، اإىل اأن ال�ــــــرش قائم داخل 

الذات الب�رشية، وي�ســــــتبطنها مــــــن الداخل، 

وحتــــــى عندما يكون الكائــــــن الب�رشي اأقرب 

اإىل الف�ســــــيلة، واأكرث قدرة على اإجناز حالة 

تيان باإبداع اأدبي نبوي،  اين، والإ الكمال اجلوَّ

نكليزي، ما قبل الرومانتيكي،  كال�ســــــاعر الإ

-1757( William Blake وليــــــم بليــــــك

1827( الذي اعتاد روؤية املالئكة، فاإن اخلربة 

ف القــــــارئ عليها، باعتبارها دالة  التي يتعرَّ

على حقيقة برانية مو�ســــــوعية، تبقى خربة 

ذاتية قبل اأي �سيء اآخر. ووفق هذا املنظور، 

 Saint فاإن خربات القدي�ســــــة جــــــان دارك

أنباأتها  Joan of Arc )1412-1431( التي ا
لهية، باأن واجبها يفر�ص عليها  �سوات الإ الأ

قيادة اجلي�ص الفرن�سي، وحترير فرن�سا من 

أي�ســــــا.  نكليزي، خربات ذاتية ا الحتــــــالل الإ

بطال املاورائيني  أية عقبات تعرت�ص الأ واأمام ا

الأخالقيني، ب�رشف النظر عن حقيقة كونهم 

أو اأخيــــــارا كجان دارك،  أ�ــــــرشارا كماكبــــــث، ا ا

فاإنهم يرتابون يف اعتقاداتهم واأفعالهم، وما 

يُطلقونه من اأقوال، عندما يبدو يف طريقهم 

تعار�ص بني الوقائــــــع القائمة، وما اعتقدوا 

أنه �ســــــيكون واقعــــــاً قائماً، وفــــــق النبوءات  ا

رادة  أنهم بحكم امتالكهم لالإ املاورائية، على ا
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املاورائيــــــة، وانطوائهم عليها بقوة �ســــــاملة، 

يندفعون اإىل اأق�سى مدًى ي�ستطيعون بلوغه، 

داء  وهكــــــذا فاإن ماكبــــــث يندفع باجتــــــاه الأ

جرامــــــي، اأي باجتاه اجلنون  ال�ســــــيطاين الإ

واملــــــوت، يف حني تندفع جــــــان دارك باجتاه 

القدا�سة، واملوت يف �سبيل ما تعتقد اعتقاداً 

أنــــــه احلقيقة املطلقــــــة، اأي باجتاه  جازمــــــاً، ا

ــــــة، واإنه ملن  نوعيــــــة اأخرى مــــــن الالعقالنيَّ

ميان  املعروف اأن فريدريك نيت�ســــــة اعترب الإ

ــــــا، وهو ما يعني اأن  باحلقيقــــــة اعتالل عقليَّ

النماذج املذكورة تُعاين بالفعل من العتالل 

حوال.  املذكور، اأو من قدر منه يف اأف�سل الأ

والالفت اأن ماكبث يقع حتت �ســــــيطرة دافع 

أنــــــاين طامــــــع يف ال�ســــــتيالء علــــــى مقاليد  ا

احلكم، وهذا الدافع ينقلــــــه على الفور من 

احليز الذي تتواجد فيه الغائية الأخالقية، 

وما يرافقها مــــــن اإدراك ملعنى احلياة، على 

امل�ســــــتوى الوجداين، اإىل احليز الذي تنطلق 

نانية انطالقتها العمياء، دون  فيه الدوافع الأ

خالقية قادرة على وقف  اأن تكون القيــــــم الأ

اندفاعها اأو عرقلته. ويف هذا ال�سياق جتدر 

�سارة اإىل اأن النماذج الب�رشية التي تت�سف  الإ

بانطوائهــــــا على ال�ســــــيكولوجية الأخالقية، 

تنتقل عادة من مرحلة حياتية ت�ســــــيطر فيها 

راتها، اإىل مرحلة  نانية على مقدَّ الدوافــــــع الأ

تالية تتحفز فيها املبادئ الأخالقية وحتا�رش 

تلــــــك الدوافــــــع، وتفر�ص �ســــــيطرتها عليها، 

ن�ســــــان تتحول من ال�ســــــعور  جاعلة جتربة الإ

بالبطــــــالن والعبــــــث، اإىل ال�ســــــعور باملعنــــــى 

واجلدوى، والهدف الذي ي�ســــــتحق اأن ي�سعى 

ن�ســــــان وراء حتقيقه، فالكاتب الرو�ســــــي  الإ

 Leo Tolstoy املعــــــروف ليون تول�ســــــتوي

 يف بع�ص من كتاباته، 
ِّ

)1828-1910( يُعــــــرب

عن املرحلة املظلمة الباكرة يف حياته، والتي 
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عمى وراء اخلالعة  ترافقت مع اندفاعه الأ

خرين  والق�سف، وال�ســــــتباك مع الرجال الآ

حتى املوت، ليقع يف فرتة معيَّنة، حتت وطاأة 

ليم بافتقاد املعنــــــى والغائية  ح�ســــــا�ص الأ الإ

أنه يتمكن من جتاوز هذه  الأخالقية، علــــــى ا

زمة اخلطرة، ويتحول اإىل منوذج اأخالقي  الأ

بامتيــــــاز، ويف روايتــــــه الرفيعة ال�ســــــاأن التي 

 War and حملت عنوان )احلرب وال�ســــــلم

أندريه بولكون�ســــــكي  مري ا Peace( ي�ســــــعر الأ
بــــــاأن كل ما يف احلياة باطل، ما خال عاطفة 

احلب، والعالقة الزوجية املُثمرة، وال�سالت 

أ�ســــــ�ص  الجتماعيــــــة البنَّاءة، والقائمة على ا

أنه يقاتل  التعــــــاون والوئام، وعلى الرغم من ا

ل�ســــــد الغزو الذي قام بــــــه نابليون بونابرت 

-1769(  Napoleon Bonaparte
1821( �ســــــد بــــــالده، واأن قتالــــــه ذو غائية 

اأخالقيــــــة، فاإنه ي�ســــــتنكر املجــــــد احلربي، 

مرباطور الفرن�سي وم�ساريعه  وي�ست�ســــــغر الإ

الطموحة.

ويف التاريخ العربي عا�ص ال�ساعر مالك 

ابــــــن الريــــــب التميمــــــي )تــــــويف 677( حياة 

ت بالفتك وال�ســــــطو  الت�ســــــعلك، التي امتالأ

خرين، اإىل اأن  على القوافل، وعلى اأمالك الآ

مت اإلقاء القب�ص عليه و�ســــــجنه، وعندما مت 

اإطالق �رشاحه عاود القيام باأعمال ال�سطو، 

ومن الطبيعــــــي اأن ياأتي زمان عليه ميُلّ فيه 

أنبل وذات  هــــــذه احلياة، ويحــــــنُّ اإىل حيــــــاة ا

قيمــــــة، وهو ما حدث بالفعل عندما ان�ســــــم 

أ�ســــــبح يقاتل يف  اإىل جي�ص الفتح العربي، وا

�ســــــبيل عقيدة اإميانيــــــة، وغائيــــــة اأخالقية 

�ســــــامية، ويف ق�سيدته التي يرثي بها نف�سه، 

ميتدح بطولته يف الطــــــور الثاين من حياته، 

نهــــــا البطولة التي اأعطــــــت حلياته املعنى  لأ

ول: الذي افتقدته يف طورها الأ

بالُهدى ال�شاللة  بعُت  ت��رين  اأمل 

ان غازيا واأ�شبحت يف جي�س ابن عفَّ

افا اإذا اخليل اأدبرْت وقد كنت عطَّ

�رصيعا اإىل الهيجا اإىل من دعانيا

ارا على الِقْرن يف الوغى وقد كنت �شبَّ

وعن �شتمَي ابَن العم واجلار وانيا

أبو ري�ســــــة )1910- وكان ال�ســــــاعر عمر ا

أ�ســــــار يف ق�سيدته، التي حملت  1990( قد ا

خالقيــــــة  عنــــــوان )خالــــــد( اإىل امليــــــزات الأ

الرفيعة، التي ات�ســــــف بهــــــا القائد العربي 

ل  خالــــــد بن الوليــــــد )584-642( الذي حتوَّ

من القتال اإىل جانــــــب امل�رشكني، اإىل القتال 

ميانية  واجلهاد يف �ســــــبيل ن�رش العقيــــــدة الإ

نه من مبــــــادئ وقيم  اجلديــــــدة، وما تت�ســــــمَّ
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اإن�ســــــانية، وغائيــــــة اأخالقيــــــة، قــــــادرة على 

اإعطــــــاء املعنى، الذي ل ت�ســــــتقيم دونه حياة 

فــــــراد علــــــى حدٍّ �ســــــواء. ويف  ال�ســــــعوب والأ

مريكية ا�ســــــتهر الكاتب  الوليات املتحدة الأ

 )1910-1862(  O. Henry هــــــرني  أو.  ا

ر الواقع  بق�س�ســــــه الق�ســــــرية، التي ت�ســــــوِّ

والطبائــــــع الب�رشيــــــة، واأميالها التي حتفزها 

يف اجتاهات اإن�ســــــانية، تفر�ص على القارئ 

نوعا مــــــن التعاطف معهــــــا، ويف واحدة من 

تلك الق�ســــــ�ص التي حملت عنوان )اإ�سالح 

 )Retrieved Reformation مــــــردود 

يحيا البطل جيمي فالنتني حياة قائمة على 

القيام باأعمال ال�رشقة، وال�سطو على اأموال 

خريــــــن، اإىل اأن يتــــــم اإلقــــــاء القب�ص عليه  الآ

واإيداعه ال�سجن، غري اأن القائمني على �سوؤون 

ال�سجن يلحظون براءة يف قرارة نف�سه، ورغبة 

يف احلياة ال�رشيفة التي حتفل بال�ســــــتقامة، 

وىل، ويقرتف  ومع ذلك فاإنه يُعاود �ســــــريته الأ

�رشقات اأخرى لدى اإطالق �رشاحه، ويختفي 

ي ابــــــن براي�ص الذي  عــــــن اأنظار رجل التحرِّ

ياُلحقــــــه، واأخرياً يلتقي بالفتــــــاة التي يتعلق 

َا لها، فيقرر عقد قرانها  بها، ويهيم قلبه حبَّ

وىل، ويُعاهد  عليهــــــا، ويتخلى عن �ســــــريته الأ

نف�ســــــه على التم�سك بال�ســــــتقامة، وبالطبع 

أنانية، تخلو  فاإنه ينتقل مــــــن مرحلة حياتية ا

مــــــن الهــــــدف واملعنــــــى، اإىل مرحلــــــة اأخرى 

خالقية، ويغمرها ال�سعور  حتكمها الغائية الأ

بقيمة احلياة ومعناها. ومما ميكن مالحظته 

مرباطور والفيل�سوف الرواقي  يف تاأمالت الإ

 Marcus أوريليو�ــــــص  ا ماركو�ص  الرومــــــاين 

Aurelius )121-180( �ســــــعوره باأن حياة 
ن�سان تكت�ســــــب املعنى اإذا ما اجتهت نحو  الإ

أنه ل بدَّ واأن  حتقيق غائية اأخالقية رفيعة، وا

يكون يف هذه احلال على اإميان قوي بوجود 

لهيــــــة، التي تدبِّر الكــــــون تدبريا  العنايــــــة الإ

ه النظام، وعلى الرغم  ُمتناغما، بحيــــــث يعمُّ

من هذا فاإنه عانى من �ســــــكوك ب�ساأن وجود 

لهيــــــة، واإ�رشافها على اإدارة الكون  العناية الإ

وتنظيمه، دون اأن تتحول �سكوكه اإىل اعتقاد 

يُ�ســــــاد الفكرة الرواقيــــــة Stoic اجلوهرية 

لوهية املبثوثة يف الكون، ومع ذلك  ب�ســــــاأن الأ

فاإنها ال�سكوك التي جعلته ي�ست�سعر الالجدوى 

والعبث، يف حال كونها حقائق ثابتة، واأملت 

�ســــــارة اإىل اأن يف م�ســــــتطاع املرء اأن  عليه الإ

يفعل ما ي�ساء، يف مثل هذه احلال، دون رادع 

اأخالقي، ويف ق�سيدته التي رثى بها جعفراً 

أبو العالء املعري  ب، يقرر ا ابن علي بن املهذَّ

أنفع من ر�سده،   الفتى ا
َّ
)973-1058( اأن غي
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اإن مل يت�سح اأن ر�سده نافع حقاً، وكذلك فاإنه 

يف ق�ســــــيدته التي رثى بهــــــا والده عبد اهلل 

ابن �ســــــليمان، يذهب اإىل اأن خلو الف�سل من 

ــــــة على النق�ص، يفرت�ــــــص وجود نوع من  مزيَّ

الغنب، وال�ســــــاعر يبحث ظاهرياً عن مكافاأة 

أنهمــــــا يرتبطان  للر�ســــــد والف�ســــــل، ويعلم ا

لهية، اأي اإن امل�ســــــار الذي  بوجود العناية الإ

يحــــــاول ارتياده، ينطوي على اإمكانية اإدراكه 

لتجربة البطالن والعبث، ويوؤثر مبا�رشة على 

م انطباعاً باأنه  مقيا�ص اخلري وال�رش، ويقــــــدِّ

قــــــادر على النظر اإليه من عٍل. وعلى الرغم 

من اأن الأخالقيني املاورائيني قد �ســــــيطروا 

علــــــى الواقــــــع، واأن اأمثالهــــــم يحكمون على 

ي واأفكاره، اأحكامــــــا تفنِّدها، وتنتق�ص  املعرِّ

بداعية،  من قدره، ومــــــن قدر اإجنازاتــــــه الإ

انطالقــــــاً مــــــن حقيقة كــــــون املعايــــــري التي 

يُطبِّقونها عليه، اإمنا هي املعايري الأخالقية 

املاورائيــــــة، فاإنه يبقى اأقدر اأخالقياً وعقليا 

منهم، ومن كل النماذج الب�رشية يف م�رشحية 

وليم �سك�سبري، ما دام قد ا�ستطاع جتاوز تلك 

املعايري، التي انطوى عليها يف الوقت نف�سه، 

وامتلك من اإرادة القوة ما يكفي، لالنتقا�ص 

من معيار اخلري وال�رش، وو�سع مكنوناته على 

ر الذي  حمــــــك الختبار، وهو ال�ســــــاعر املفكِّ

انت�رش على ذاته، وامتلك عقاًل م�ستقاًل عن 

خالق املاورائية، وهو ما مل ي�ستطع امتالكه  الأ

اأي من الأخالقيني املاورائيني، كجربان خليل 

جــــــربان، وال�ســــــاعرين وليم بليك، وبري�ســــــي 

�سيلي Percy Shelley )1792-1822( يف 

انكلرتا، واأ�رشابهم يف اأنحاء العامل.

ويف الفكر الديني ثمة اإ�سارة اإىل اأن اإنكار 

لهية يرتافق مع �ســــــلوكات ب�رشية  العنايــــــة الإ

آثمة، وغري اأخالقية لــــــدى النا�ص العاديني،  ا

مرباطور كوموديو�ص  قل، واملعلوم اأن الإ على الأ

Commodus )161-192( خلــــــف والده 

أوريليو�ص،  الفيل�ســــــوف احلكيــــــم ماركو�ــــــص ا

وكان نقي�ســــــا له من الناحية ال�ســــــيكولوجية 

مرباطــــــور الذي ميكن  خالقية، وهــــــو الإ الأ

اإقامــــــة ت�ســــــابه بينــــــه وبــــــني ماكبــــــث، فقد 

ر للقيم  نانيــــــة، وتنكَّ اندفــــــع وراء مطامعه الأ

ــــــرا فظا. وعلى الرغم من اأن  الأخالقية تنكُّ

 Arthur آرثر �سوبنهاور ملاين ا الفيل�سوف الأ

قــــــد   )1860-1788(  Schopenhauer

ك الكون،  رادة العميــــــاء حُترِّ اعتقد بــــــاأن الإ

واأن احلياة باطلة وغري ذات معنى، فاإنه دعا 

اإىل اخلال�ص عــــــرب الفن والأخالق الزاهدة، 

رادة، التي  ر املرء مــــــن اإمالءات الإ التي حُترِّ

تبقى حوافزها يف حالة من النطالق طوال 
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احليــــــاة، وتدفع باجتاه املعاناة الدائمة، ما مل 

يتــــــم الركون اإىل الفن، واأخالقيات ال�ســــــفقة 

نكليزي  والعطف. ويف انكلرتا تبنى الكاتب الإ

 Thomas Hardy هــــــاردي  توما�ــــــص 

أفــــــكارا مماثلة، ومل يرتافق  )1840-1928( ا

أناين، وطامع يف  أداء ب�رشي ا هــــــذا التبني مع ا

جــــــرام، على ما هو  التحكم وال�ســــــيطرة والإ

آثمة كماكبث  عليه احلال لدى مناذج ب�رشية ا

وكوموديو�ــــــص، وبالطبع فــــــاإن امل�رشحية التي 

اأبدعها وليم �سك�ســــــبري تنت�رش لفكرة العناية 

خالقيــــــة الكونية.  لهيــــــة، والهارمونيَّة الأ الإ

خالقية التي  واإذا كان امللــــــك دانكن ميثل الأ

تكاملــــــت حقائقهــــــا يف حياتــــــه الوجدانية، 

ر�ســــــتقراطي  النمــــــوذج الأ فاإنه يظــــــل ذلك 

عمــــــال  ــــــب بالأ Aristocratic الــــــذي يُرحِّ
جمــــــاد احلربية  القتاليــــــة، والبطــــــولت والأ

خالقية، وهو ما يعني  امل�ســــــفوعة بالغائية الأ

ل بتاأثري الأخالق اإىل ذلك النموذج  أنه مل يتحوَّ ا

التقي الورع الذي ياأنف من القتال ويرف�سه، 

أنه ل يوجد تناق�ص بال�رشورة بني  والواقــــــع ا

ر�ستقراطي من ناحية، والتقي  النموذجني، الأ

الورع من ناحية اأخرى، ففي امل�رشحية يظهر 

نكليزي اإدوارد رجــــــاًل تقيَّاً وورعاً،  امللــــــك الإ

�ســــــقاط ماكبث  م العون احلربي لإ وهــــــو يقدِّ

الطاغيــــــة، واإنهاء حكمه ال�ســــــتبدادي، ومع 

ذلك فاإن املرء ل يتوقع من النماذج الب�رشية 

التي اجتهت كلية نحــــــو التقى والورع، كابن 

أية  الفار�ص )1181-1234( اأن ت�ســــــارك يف ا

أو اأن تُويل الأجماد احلربية  اأعمال قتاليــــــة، ا

اهتمامها، حتى عندمــــــا تكون هذه الأجماد 

قائمــــــة على دوافع وغايات اأخالقية. ومهما 

يكن مــــــن اأمر، فــــــاإن امللك دانكــــــن يخاطب 

�ســــــري بو�ســــــفه مقاتاًل بطاًل،  ال�ســــــابط الأ

وي�ساأله عن اأخبار القتال واملعارك، وعندما 

يتلقى اإجابات دالة على �ســــــجاعة ال�سابط 

وفرو�ســــــيته، وامتالئه بال�رشف الذي يعتز به 

بطال عادة، فاإنه ياأمر باإ�سعافه  الفر�ســــــان الأ

ومداواته من جراحــــــه. وعلى الرغم من اأن 

أندريه بولكون�سكي يف رواية )احلرب  البطل ا

وال�ســــــلم( املذكورة، يقاتل �ســــــد الغزو الذي 

�سنَّه الفرن�سيون بقيادة اإمرباطورهم نابليون 

بونابرت على بالده، اأي اإنه يقاتل يف �ســــــبيل 

أداء حربيا،  أ اأخالقي، �ســــــد ما يعتــــــربه ا مبدا

غري اأخالقي، فاإنــــــه يرف�ص اإرادة القتال يف 

مرباطور نابليون  نهاية املطاف، وي�ستهزئ بالإ

بونابرت عندما يخاطبه، ويحيي بطولته يف 

املعركة، ويطلب اإ�ســــــعافه ومداواته، وما من 

أندريه  مري ا اإ�ســــــارة اإىل طبيعة كتلك التي لالأ
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بولكون�ســــــكي يف م�رشحية )ماكبث(، والواقع 

اأن انتقادات ليون تول�ستوي التي هاجم فيها 

وليم �سك�سبري، لي�ست انتقادات كاتب عبقري 

ا�ستهدفت النيل من كاتب اأقل عبقرية، بقدر 

مــــــا هي انتقادات كاتــــــب اأخالقي، كالها ملن 

أ�سمل من روؤيته. امتلك روؤية فكرية ا

على اأن التاريــــــخ العربي حافل بتجارب 

نواع، فال�ساعر اجلاهلي عنرتة  من �ســــــتى الأ

ابن �سداد العب�سي )525-615( يعتز اعتزازا 

عظيما ب�سجاعته يف ميادين القتال، ويُفاخر 

بكرمه ومروءته وعفته، ول يتجه من الناحية 

الوجدانية، باجتاه التقى والورع، اأي اإن اإرادة 

القتــــــال تظل طــــــوال حياتــــــه، احلافز الذي 

أبو  كه من الداخل، وال�ســــــاعر العبا�سي ا يُحرِّ

الطيــــــب املتنبــــــي )915-965( يتوقف لدى 

أنواع املجد،  املجد احلربي، ويعتــــــربه اأعظم ا

أنه املجد الذي  واأجدرها بالتقدير، ويبــــــدو ا

أ  خر القائم على مبدا داء الآ يتناق�ص مــــــع الأ

التقى والورع، ويف حما�سة ال�ساعر العبا�سي 

خر اأبي متام )796-843( ثمة اإ�سارة اإىل  الآ

اإمكانية قيام احلــــــرب بني فريقني يُفاخران 

بقوتهمــــــا، وبقدرتهما علــــــى القتال، والقيام 

باأعمال بطولية، دون اأن يكون اأحد الفريقني 

خر �رشِّيرا، على ما يظهر  ا والآ املتقاتلني خريِّ

يف ق�سيدة لل�ســــــاعر اجلاهلي عبد ال�سارق 

�ســــــادة بقوة  اجلهنــــــي، الــــــذي ل يكتفي بالإ

املقاتلني الذين يقاتل يف �سفوفهم، بل وبقوة 

خ�سومهم اأي�سا:

ة ف��ق��ت��ل��ُت م��ن��ه��ْم ����ش���ددن���ا �����ش����دَّ

ث����الث����ة ف���ت���ي���ٍة وق����ت����ل����ُت ق��ي��ن��ا

ة اأخ������رى ف���َج���َروا وا ����ش���دَّ و�����ش����دُّ

ب���اأرج���ِل م��ث��ل��ه��م ورم�����وا ُج��َوي��ن��ا

وك�����ان اأخ�����ي ج���وي���ن ذا ح��ف��اٍظ

وك������ان ال���ق���ت���ل ل��ل��ف��ت��ي��ان زي��ن��ا

اٍت ف������اآب������وا ب����ال����رم����اح م����ك���������رصَّ

اْنحنينا ق���ِد  ب��ال�����ش��ي��وف  واأب���ن���ا 

وب���ات���وا ب��ال�����ش��ع��ي��د ل��ه��م اأح�����اٌح

��ْت ل��ن��ا ال��ك��ل��م��ى �رصينا ول���و خ��فَّ

يعــــــرتف  اأن  مــــــر،  الأ يف  مــــــا  أغــــــرب  وا

خالقيــــــون املاورائيون بــــــاأن امليل الب�رشي  الأ

اإىل الت�سارع و�سن احلروب، والقيام باأعمال 

قتالية حربية، حال قائمة وطبيعية، ومتاأ�سلة 

أنها لي�ســــــت اأمرا على  يف الطبيعة الب�رشية، وا

ة،  خوَّ
تناق�ــــــص مع حال احلب وال�ســــــالم والأ

أ�ســــــار  التي يب�رشون بها يف كتاباتهم، وهو ما ا

اإليه الروائي الربازيلي املاورائي باولو كويلهو 

Paulo Coelho يف روايتــــــه )اخليميائي( 
والكاتب ال�ســــــويف اللبنــــــاين ميخائيل نعيمة 
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)1889-1988( يف مطلــــــع كتابــــــه )البيادر( 

حتــــــت عنوان »العا�ســــــفة« عندمــــــا جعل يف 

الروؤيا املتعالية، التي اختربها كحقيقة ذاتية، 

من الت�سارع والتقاتل العنيف والدموي، �ساأناً 

قائماً حتت اإ�رشاف مبا�رش من اهلل ذاته، وهو 

الكاتب الذي اأدان احلروب، والداعني خلو�ص 

غمارها. ويف هذا ال�سياق تبدو دعوة الكاتب 

ملاين الواقعي ال�سرتاكي بريتولت بريخت  الأ

اإىل   )1956-1898(  Bertolt Brecht
اإحالل ال�ســــــالم يف العــــــامل، واإدانة احلروب، 

الــــــذي تخلفه  وت�ســــــوير حماقاتها والبوؤ�ص 

وراءها، اأوفر ن�سيبا من ال�سدق، فالكاتب ل 

أبدا اأن احلرب ظاهرة عادية وماألوفة،  يعترب ا

كباولــــــو كويلهو، ول يخترب روؤى دموية عنيفة 

كميخائيــــــل نعيمة، وعلى افرتا�ص اأن النظام 

دباء  املعريف الذي اعتقد به اأي من هوؤلء الأ

قد عــــــمَّ العامل، وانت�رش فيه، فاإن ذاك النظام 

الذي دافع عن م�سامينه، بريتولت بريخت، 

أقــــــدر بالفعل، على اإجناز حالة ال�ســــــالم يف  ا

العــــــامل، وهو ما يقدم اإ�ســــــارة هامــــــة، اإىل اأن 

النموذج الواقعي ال�ســــــرتاكي اأكرث ات�ســــــافا 

بالتكوين املُ�سامل.

�ســــــارة اإليه يف رواية  ومما هو جدير بالإ

)اخليميائي( للكاتب باولو كويلهو اأن احلرب 

التي تقع بني القبائل، والتي تعربِّ عن غريزة 

متاأ�سلة يف اأعماق الب�رش، تت�سف بالوح�سية 

والرببرية، واأن اخليميائي والبطل �سانتياغو 

أبدا، على اأن اعتقاد زعيم  لي�سا طرفا فيها ا

ــــــون، بالواقع اخلارق  القبيلــــــة ورجاله القبليُّ

للطبيعة، الذي يتمكن �سانتياغو من احللول 

فيه، لــــــدى اجرتاحه ملعجزة حتوله اإىل هواء 

اأمام اأب�سارهم، وقبل ذلك لدى اإدراكه حالة 

الروؤيا الروحيــــــة، يعني فيما يعني، اأن القيم 

خالقيــــــة الروحية التــــــي يوؤمن بها كل من  الأ

�ســــــانتياغو واخليميائي، لي�ست مف�سولة عن 

أبداه املقاتلون يف ميدان  داء احلربي الذي ا الأ

املعركة، واأن رجال القبائل ينتمون اإىل نظام 

معريف كذاك الذي لهذيــــــن البطلني، ويبدو 

اأن اعتبارات ال�ساعر اجلاهلي عبد ال�سارق 

اجلهني اأكرث ات�سافا بالواقعية واملو�سوعية، 

أداء  ر�ســــــتقراطية التــــــي تدفع باجتــــــاه ا وبالأ

أنبل، ويف الوقت الذي �سيكون باإمكان كاتب  ا

كبريتولــــــت بريخــــــت العرتا�ص فيــــــه، على 

مه كتَّاب كباولــــــو كويلهو،  الفكر الــــــذي يقدِّ

فاإنه �سيكون يف حرية من اأمره، اأمام ظاهرة 

داء احلربــــــي التلقائي الذي امتدحه عبد  الأ

ال�ســــــارق اجلهني يف ق�سيدته، واأمام ظاهرة 

ن�ســــــاف التــــــي اأظهرهــــــا عندمــــــا امتدح  الإ
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عــــــداء، مثلمــــــا امتدح رفاقــــــه يف القتال،  الأ

أمــــــام ظاهرة احلرب  هــــــم من هذا كله، ا والأ

التــــــي تبدو وكاأنها حرب مــــــن اأجل احلرب. 

حوال فاإن امللك دانكن، والقائدين  ويف كل الأ

ماكبــــــث وبانكو، يقاتلــــــون اجلي�ص الرنويجي 

الغــــــازي، والُع�ســــــاة املتمرديــــــن يف الداخل، 

وينت�رشون عليهم، وثمة اإ�سارة اإىل اأن دوافع 

أولئك الُع�ســــــاة غري اأخالقية،  التمــــــرد لدى ا

واأن متردهــــــم يقع على الرغم من ات�ســــــاف 

ح�سان  امللك دانكن بالف�ســــــائل، وقيامه بالإ

مرباطورية الرومانية  اإليهــــــم. ويف تاريــــــخ الإ

متكنت جيو�ص البارثيــــــان Parthians من 

ال�ســــــتيالء على اأرمينيــــــا، والزحف باجتاه 

مرباطور والفيل�ســــــوف  أثناء حكم الإ �ســــــورية ا

أوريليو�ص، وهو املعروف  الرواقي ماركو�ــــــص ا

بطبعه املُ�سامل، وميله الأخالقي العميق الذي 

قاده اإىل درجة رفيعة من الوقار والورع، ومع 

ذلك واظب على مقاتلة الربابرة يف ال�سمال، 

واأوكل اإىل القائد اأفيديا�ص لو�ســــــيو�ص مهمة 

�ســــــد جموع البارثيان يف ال�رشق، ويف الوقت 

ر فيه كفاية قائده احلربية، و�سمله  الذي قدَّ

ن بالفعل  بحبه، فاإن هذا القائــــــد الذي متكَّ

من حتقيق النت�سارات املتوالية يف ال�رشق، 

والذي ات�ســــــف اأي�سا بالق�ســــــوة والوح�سية، 

أة عجوز تتفل�سف«  مرباطور باأنه »امرا اتهم الإ

مرباطورية،  واأن الفل�سفة الأخالقية �سارة بالإ

التي لــــــن يحميهــــــا اإل الطــــــراز القدمي من 

�ســــــداء الذين ميثلهم، وفيما بعد  الرجال الأ

مرباطور الأخالقي الفا�ســــــل،  د على الإ مترَّ

و�سق ع�سا الطاعة، واتهمه باإ�سناد منا�سب 

أو  الدولة اإىل قوم لي�ص لهم �سمان من الرثوة ا

مرباطور  أو العلم، ومع ذلك فاإن الإ الف�ســــــل ا

ظل يتعامــــــل بروية وحكمة مــــــع التطورات، 

واأكرث من هــــــذا فاإنه توقــــــع اأن يندم القائد 

املتمــــــرد، ويعود اإىل الطاعة، ومتنى اأن تكون 

أو اإعادته اإىل  هنالــــــك اإمكانية للتحاور معه، ا

�سابق عهده، بعد ال�ســــــفح عن زلته، والعفو 

عنــــــه، واأخريا قــــــام جنديان بقتلــــــه، وحمال 

مرباطور الذي اأحزنه ما حدث،  أ�سه اإىل الإ را

مل، وعلى الرغم من كل �ســــــيء  أ�ســــــد الأ آمله ا وا

فاإنه عامل الوليــــــات الثائرة باللني والرفق، 

مرباطورة  مر اأن زوجته الإ واأخطر مــــــا يف الأ

فاو�ســــــتينا Faustina قد تعاطفت على ما 

يبــــــدو مع القائد املتمرد، وكانت تفكر بابنها 

كوموديو�ص، وم�ســــــتقبله كاإمرباطور بعد وفاة 

زوجهــــــا، ذي ال�ســــــحة العليلــــــة، وفيما بعد 

أن�ســــــاأ  خرى، واإكراما لذكراها ا توفيت هي الأ

يتام،  مرباطور معاهــــــد للعناية بالأ زوجها الإ
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اأي اإنه اأبقى على م�ســــــاعر العطف جتاهها، 

وغفر لها اأخطاءها. ويف م�رشحية )ماكبث( 

يقوم هذا القائد الذي يقاتل ل�ســــــالح امللك 

دانكن، بقتــــــل ماكدونالد و�ســــــقه من القدم 

أ�ــــــص، وعندمــــــا يتحــــــول من رجل  حتــــــى الرا

اأخالقي حتفزه الغائية الأخالقية، اإىل رجل 

آثم، فاإن نهايته تكون بطريقة  ملعون و�رشير وا

م�سابهة على يد القائد الأخالقي ماكدوف، 

مه  أ�سه على �سنان رحمه، ويقدِّ الذي يحمل را

اإىل امللــــــك اجلديد مالكلم، وهــــــو ابن امللك 

املقتول دانكن، والالفت اأن الق�ســــــوة مقبولة 

أو غــــــري الأخالقي،  بحق اخل�ســــــم ال�رشير، ا

عندمــــــا تكــــــون �ســــــادرة عن منــــــوذج ب�رشي 

معــــــروف بانطوائه على احل�ــــــص الأخالقي 

الرفيع، انطــــــواء عميقا، وهنــــــاك من يتهم 

مناذج اأخالقية متاما، بالق�ســــــوة يف معاملة 

داء  اخل�ســــــوم، وما من اأحد يعرت�ص على الأ

�رشار، عندما  أو الوح�ســــــي بحق الأ القا�ســــــي ا

خيار، ولكنه يف الواقع  يكون �ســــــادرا عن الأ

يُوحــــــي بــــــاأن النموذج الب�رشي الــــــذي اعتنق 

خالقيــــــة، الداعيــــــة اإىل التفاين  املبــــــادئ الأ

ونكران الذات والورع، ل يتوانى عن التنكيل 

داء ال�سادر عن  باأعدائه، وكثريا ما يوؤدي الأ

�ص  مناذج اأخالقية اإىل نتائج عك�سية، فمن يتعرَّ

ذى دون اأن تتكون لديه القناعة الكافية  لــــــالأ

�ص له، واإدراك بواعثه وغاياته،  لتربير ما تعرَّ

لن يقبل بالنموذج الأخالقي كمثل اأعلى له، 

وباعتقاداته م�ســــــمونا حلياتــــــه الوجدانية، 

وهو ما يعني اأن الغائية الأخالقية ذاتها قد 

توؤدي اإىل اإنتاج جتربة البطالن والعبث، لدى 

يذاء. من يتعر�ص لالإ

أثنــــــاء تويل �ســــــيف الدولــــــة احلمداين  وا

مور يف اإمارة حلب، قام بنو كالب  مقاليد الأ

مارة، فقام �ســــــيف  بتمــــــرد داخل حــــــدود الإ

أنهــــــى متردهم، وقد  الدولــــــة مبالحقتهم، وا

أبو  رافقه يف حملته عليهم ال�ســــــاعر الكبري ا

الطيب املتنبي، الذي كتب يف هذه احلادثة، 

ق�سيدة ي�سف فيها �ســــــيف الدولة بالراعي 

الذي ل ينبغي التمرد على �ســــــلطانه، فلقد 

أولئك القوم املتمردين، واأمكنهم  اأح�سن اإىل ا

من، ووفق ال�ساعر فاإن  من العي�ص الكرمي الآ

�ســــــيف الدولة ملك احلرمي، و�ســــــانه وحماه 

أية اإ�ســــــاءة، ومن ثم فاإنه ي�ستحق ال�سكر  من ا

والثــــــواب، ثم اإنــــــه وقد انت�رش علــــــى اأولئك 

املتمردين الُع�ساة، فقد اأظهر خطاأهم، فلم 

يبــــــق لهم غري التوبة اإزاء اإح�ســــــانه، واملتنبي 

يدعوه اإىل الرتفق بهم، ففي ترفقه عتاب ذو 

أثر عميق: ا
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ت�����رف�����ْق اأي�����ه�����ا امل�������وىل ع��ل��ي��ه��ْم

ف������اإن ال����رف����ق ب����اجل����اين ع���ق���اُب

واإن����ه����م ع���ب���ي���دك ح���ي���ث ك���ان���وا

اأج����اب����وا حل����ادث����ة  ت����دع����و  اإذا 

وع����نُي امُل��خ��ط��ئ��ني ُه����ُم ول��ي�����ش��وا

ل م��ع�����رٍص خ��ط��ئ��وا ف��ت��اب��وا ب�������اأوَّ

عليهْم غ�شبْت  حياتهم  واأن����ت 

وه���ج���ر ح��ي��ات��ه��م ل���ُه���ُم ع��ق��اُب

ويف هــــــذه الق�ســــــيدة تــــــرد اإ�ســــــارة اإىل 

بقاء علــــــى النظام  �ــــــرشورة توافــــــر القوة لالإ

من، ويف م�رشحية )ماكبث( ترد اإ�ســــــارة  والأ

مماثلــــــة اإىل �ــــــرشورة توافــــــر الباأ�ص حلماية 

العدالــــــة و�ســــــونها، اأي اإن انت�ســــــار ماكبث 

وبانكــــــو على الرنويجيني، وكبــــــح ماكدونالد 

واأمري كــــــودور، وقتلهما، اإمنا هو يف جوهره، 

انت�سار للعدالة، كقيمة اأخالقية رفيعة. ويف 

مثلة، يبدو اأن القوة مو�ســــــوعة  كل هــــــذه الأ

حتت ت�ــــــرشف القيم الأخالقية الفا�ســــــلة، 

أنها لي�ســــــت خــــــرياً يف حد  ويف خدمتهــــــا، وا

خــــــالق التي حتميها  ذاتهــــــا، بل اخلري يف الأ

أ عنهــــــا املخاطر، واجلدير  تلك القوة، وتدرا

مري �سيف  باملالحظة اأن قوة امللك دانكن والأ

الدولــــــة احلمداين، ترافقــــــت باخلوف لدى 

رون بالتمرد والع�سيان، يف  أولئك الذين يفكِّ ا

أوريليو�ص  مرباطور ماركو�ص ا حــــــني اأن قوة الإ

مل ترتافق لدى من متــــــردوا عليه، بقدر كبري 

نه كان يرف�ــــــص احلرب يف  من اخلــــــوف، لأ

قرارة نف�ســــــه، ويخو�ســــــها ل حبَّا بالقتال اأو 

املجــــــد احلربي، بــــــل منعاً للقيــــــم اجلاهليَّة 

وغري الأخالقية، من ال�ستيالء على اأرا�سى 

مرباطوريــــــة الرومانية، ويف هذه احلالت  الإ

ث عن احلاكم امل�ســــــتبد العادل  ميكن التحدُّ

ر، اأما احلكم ال�ســــــتبدادي الذي قاده  واملتنوِّ

ل اإىل الطغيــــــان، وامتالأ  ماكبث، فقد حتــــــوَّ

باجلور والظلم، وظاهــــــرة اخلوف منه لدى 

أو تقدير  أبنــــــاء وطنه، مل ترتافق مــــــع احرتام ا ا

أو حــــــب، بل ترافقــــــت مع الكــــــره، والرغبة  ا

ر مــــــن احلكــــــم اجلائر،  احلــــــارة يف التحــــــرُّ

أ�ســــــكوتلندة اإىل �سابق عهدها، بعدما  واإعادة ا

حوال فيها، وتدهورت اأو�ســــــاعها،  تردَّت الأ

ها الف�ســــــاد والنفاق والتملــــــق، وانتفت  وعمَّ

اإمكانية التقدم فيها باجتاه الزدهار والعي�ص 

الهانئ. ويف حواره مع ماكدوف بعد ا�ستالم 

ماكبث لل�سلطة، بطريقة غري �رشعية، ي�سف 

مالكــــــومل هذا الطاغية بكل الرذائل، ويحذره 

أكــــــرث انطــــــواء عليها منــــــه، ليتبنيَّ  أنه ا مــــــن ا

�سدقه واإخال�سه، ورغبته احلارة يف تخلي�ص 

أ�سكوتلندة من احلكم الطغياين اجلائر، وثمة  ا
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أ�ســــــطع املالئكة نورا قد مترد  اإ�سارة اإىل اأن ا

لهية، وهوى اإىل احل�ســــــي�ص،  على الذات الإ

أبــــــدا جتاوز  أنه مل ي�ســــــتطع ا وهــــــو مــــــا يعني ا

مقيا�ــــــص اخلري وال�ــــــرش، واأن ارتقاءه انطوى 

علــــــى اإمكانيــــــة انحطاطه، وهــــــو ما حدث 

يف الواقــــــع، يف حــــــني اأن الرتقاء الأخالقي 

لــــــدى النماذج الب�رشية الراقية، كاأبي الطيب 

أبــــــي العالء املعــــــري، وفريدريك  املتنبــــــي، وا

 Giacomo نيت�ســــــة، وجياكومو ليوبــــــاردي

Leopardi )1798-1837( قــــــد اأمكنهــــــم 
بالفعل، من جتــــــاوز املقيا�ص الأخالقي، اإىل 

آفــــــاق اأرحب، وكل هذا بف�ســــــل اإرادة القوة،  ا

التي تفر�ص معايريهــــــا على الأخالقية، اأي 

اإنهم علــــــى الرغم مــــــن ارتدادهم، بدرجات 

ميانية املتوارثة،  متفاوتة، عن العتقادات الإ

�ســــــطع نورا، ما  قد كانوا النماذج الب�رشية الأ

خالقية، غري  دامت اإمكانيــــــة انحطاطهم الأ

قائمة يف واقعهم الذاتي.

ومن الناحية ال�ســــــيكولوجية الأخالقية، 

يبــــــدو لفتا ات�ســــــاف اأحدهم بالف�ســــــائل، 

خر بالرذائل، مع اإمكانية حتول  وات�ساف الآ

، وهو ما  اخلريِّ اإىل �رشِّيــــــر، وال�رشِّير اإىل خريِّ

يعني اأن املحور ال�سيكولوجي الأخالقي الذي 

ميتد من اأق�ســــــى ال�رش اإىل اأق�ســــــى اخلري، 

خــــــالق يف جتلياتها  اإمنــــــا هو حمور ميثل الأ

كافة، وهكذا فاإن الأخالق تت�سمن الف�سائل 

أي�ساً، كما اأن املاورائيات التقليدية  والرذائل ا

لهية واملالئكة  ال�ســــــعبية تت�ســــــمن الذات الإ

قــــــرار باأن اهلل �ســــــيد  وال�ســــــياطني، مــــــع الإ

قدار التي  م له، والوا�ســــــع لالأ الكون، واملنظِّ

نكليزي  تظهر يف العامل، ويبدو اأن ال�ساعر الإ

وليــــــم بليك قد اأدرك بقوة خياله وحد�ســــــه، 

خالقية الزهدية ال�ســــــوفية،  من احلقائق الأ

عندما كتب )زواج اجلحيم والفردو�ص(، اأكرث 

أليجيريي  يطايل دانتي ا مما اأدرك ال�ساعر الإ

يف   )1321-1265(  Dante Alighieri

نكليزي  لهية(، وال�ســــــاعر الإ )الكوميديــــــة الإ

-1608( John Milton جــــــون ميلتــــــون

1674( يف )الفردو�ص املفقود(. ومُيكن القول 

اإن ماكبــــــث انتقل بالتدريــــــج، من رجل خريِّ 

اإىل رجــــــل �رشِّير، دون اأن يكــــــون هناك تاأثري 

تباديل ما بينه وبني امللك دانكن، واإن بدا اأن 

�ســــــعوره بتفوق بانكو عليه، واعرتافه بدهائه 

وحكمته، وثباته اأمام ال�ســــــاحرات، قد جعله 

ي�ست�سعر النق�ص، ويعقد العزم على قتله كي 

د باحلكم، تفــــــردا مطلقا، اأي اإن هناك  يتفرَّ

أثــــــريا هاما لبانكو، يدفــــــع ماكبث بالجتاه  تا

خر غري الأخالقي، وهو �ساأن بارز عندما  الآ



رادة العمياء ماكبث واإ�شكالية الإ

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  1082010

يتوقف املرء اأمام ظاهرة الفيل�سوف ماركو�ص 

أوريليو�ص الذي كان اإمرباطورا فا�سال كامللك  ا

دانكــــــن، وابنه كوموديو�ص الــــــذي بدا �رشِّيرا 

متاما كماكبث، فالتاأثري التباديل هنا وا�سح، 

أوريليو�ص مل تقدر  اأي اإن �سخ�ســــــية ماركو�ص ا

على اجتذاب كوموديو�ص، فجعلته يندفع يف 

ر  مر لدى التفكُّ الجتــــــاه املعاك�ص، وكذلك الأ

 )68-37( Nero مرباطور ال�رشِّير نريون بالإ

الذي اأ�رشف على تعليمه الفيل�سوف الرواقي 

الأخالقي الفا�سل �سينيكا Seneca )4 ق. 

م.-65( فقــــــد اتهمه بال�ســــــرتاك يف موؤامرة 

�سيا�سية �سده، واأ�سدر اأمرا باإعدامه، ولدى 

تنفيــــــذه، اأظهر الفيل�ســــــوف من عالئم النبل 

الرواقي، ورباطة اجلاأ�ص، ما جعله خالداً يف 

ن�ســــــانية، وخا�سة لدى من يوؤمنون  وجدان الإ

باملبادئ الرواقية، اأو مبا يُ�سابهها من مبادئ 

ة بني الب�رش. ويف  خوَّ
داعية اإىل الف�سيلة، والأ

ر ال�ســــــاحرات ال�رشِّيرات  بداية امل�رشحية تقرِّ

اأن اجلميل النظيف هو الدميم والقذر وغري 

أي�ســــــا يرد على ل�ســــــان ماكبث  ال�رشيــــــف، وا

أو  اأن يوم القتال ات�ســــــف باجلمــــــال والهول ا

القبح معاً، وهو راأي يُوحي باأنه من الناحية 

ال�سيكولوجية الأخالقية غري متما�سك متاماً، 

فاأن تنت�رش يف املعركــــــة، واأن ينهزم عدوك، 

أو اأن تنظر  يفرت�ــــــص اأن تفخر مبــــــا اأجنزته، ا

أبو متام ي�سف  اإليه نظرة واقعية، فال�ساعر ا

معركة »عمورية« التي اجنلت عن انت�ســــــار 

هائل للعرب، بقيادة اخلليفة املعت�سم، على 

اأعدائهم، باأنها معركة م�رشِّفة، وكل ما فيها 

من اأهوال، يندرج يف اإطار الروعة والعظمة، 

ويف واحــــــدة مــــــن مدائحــــــه ل�ســــــيف الدولة 

أبو الطيب املتنبي بطريقة  ر ا احلمداين، يقرِّ

واقعيــــــة متاماً، اأن »م�ســــــائب قوم لدى قوم 

فوائد« وما من اإ�سارة اإىل غري الرائع والعظيم 

الذي يعنيه النت�سار، ل بل اإن امل�سائب التي 

ألقاً،  يرزح العدو حتت وطاأتها، تزيده بهاًء وا

وجتعله اأقدر على بث ال�ســــــعادة يف النفو�ص، 

أو ازدواجيــــــة هنا على ما  وما مــــــن تناق�ص ا

يبدو لدى القادة، كاملعت�ســــــم و�سيف الدولة 

أو لدى �ساعريهما اأبي متام واأبي  احلمداين، ا

الطيــــــب املتنبي. ومهما يكن مــــــن اأمر، فاإن 

ماكبث الذي يكون اأدنى للخري، ي�سبح �رشِّيرا 

بامتياز، ول يقدر على ا�ســــــتعادة اأي قدر من 

الــــــرباءة والطهــــــارة التي افتقدهــــــا، واندفع 

بعيدا عنها اإىل اأق�ســــــى حــــــد، وعلى خالفه 

أ�ســــــطورة  فــــــاإن القدي�ص جوليان يف حكاية )ا

القدي�ص جوليان امل�ســــــياف - لو�سبيتالييه( 

للكاتب الفرن�ســــــي الواقعي جو�ستاف فلوبري 
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 )1880-1821(  Gustave Flaubert
ن مــــــن اإدراك اخلال�ــــــص، والنجاة من  يتمكَّ

اإمالءات القوة الغ�ســــــبية الطائ�ســــــة، وبلوغ 

مرتبة القدا�ســــــة قــــــرب نهايــــــة حياته، التي 

جرامية جتاه الكائنات  عمــــــال الإ حفلت بالأ

احلية، والتــــــي انتهت بقتله والديه على غري 

دراية منه.

اأما على م�ســــــتوى القوة ال�ســــــهوية فقد 

أبو نوا�ص )762- اندفع ال�ســــــاعر العبا�ســــــي ا

رادة ال�رشِّيرة، وا�ستعاد  813( وراء اإمالءات الإ

ل علــــــى اهلل، اأي على  براءتــــــه اأخرياً، وتــــــوكَّ

نعمته ورحمته، عندما كتب زهدياته. وكمثله 

أو�ســــــكار وايلد الذي  يرلندي ا فاإن الكاتب الأ

تورط يف الرذيلة، وافتقد الرباءة، متكن من 

ا�ستعادة براءته اأخرياً، اأما ال�ساعر الفرن�سي 

 Charles Baudelaire بودلــــــري  �ســــــارل 

)1821-1867( فقــــــد تــــــورَّط يف الرذيلــــــة، 

واعترب الف�سيلة من اإنتاج الفن فقط، وهكذا 

مل  فاإنــــــه اندفع على هذا امل�ســــــار، وفقد الأ

يف حيــــــاة نظيفة، وهي ظاهــــــرة ترافقت مع 

الت�ساوؤم، ولها ما مياثلها لدى ماكبث، الذي 

آثامه، ويبقى  مل يف اخلال�ص مــــــن ا فقــــــد الأ

الختالف ذو القيمة احلا�سمة بينهما، قائماً 

يف ظاهرة املوقف الديني ال�سلبي املبثوث يف 

مر الذي  �ســــــعار البودلريية، الأ ت�ساعيف الأ

أ القدو�ص  يعني اأن ماكبث اأقرب منه، اإىل املبدا

الــــــذي ميثله اهلل، واأحوج مــــــا يكون اإىل هذا 

أ، اأي اإنه يوؤكده، ول ميكن اأن يكون نافياً  املبدا

لهيــــــة( يُعلن دانتي  لــــــه. ويف )الكوميدية الإ

أليجيــــــريي اأن علــــــى الرازحــــــني حتت وطاأة  ا

العــــــذاب يف اجلحيم، اأن يتخلوا عن اأي اأمل 

أنهم موجودون يف  يف النجــــــاة، وهو ما يعني ا

حيِّز الرذائل، وغري قادرين على التطهر من 

آثامهم، اأي علــــــى نيل الغفران. والالفت يف  ا

ق�سيدة )يف رثاء نف�سي( لل�ساعر الرومانتيكي 

امل�رشي اإبراهيم عبد القادر املازين )1890-

1949( اإ�ــــــرشاره على ات�ســــــافه بطائفة من 

الرذائــــــل، وما مــــــن اأحد ي�ســــــتطيع الدعاء 

أنــــــه الرجل الذي بدا �رشِّيرا يف حياته، ومع  با

ذلك فاإن الق�ســــــيدة تدل على اعرتاف بعدم 

الكتمال، وعلى وجود نواق�ص �ســــــيكولوجية 

اأخالقية، مل يتمكن هذا ال�ساعر الرومانتيكي 

خرين  مــــــن جتاوزها، ومل يعتقد اأن باإمكان الآ

جتاوزهــــــا، ما دامت تلــــــك النواق�ص عالقة 

بالطبيعة الب�رشية:

اب���ًا وك����ان ُم��ن��اف��ق��ًا ل��ق��د ك���ان ك���ذَّ

املحامِد ن��ذر  الطبع  لئيم  وك��ان 

وكان خبيث النف�س كالنا�س كلهم

احلقائِد جمَّ  اخلري  قليل  جبانًا 
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املنى ُت�شاحكه  كان جمنونًا  وقد 

ال�شوارِد ال�شالل  �شمُّ  ريقها  ويف 

ورمبــــــا اأمكن الدعــــــاء واحلالة هذه، اأن 

النمــــــوذج الأخالقي التقليــــــدي ينطوي على 

رادي كاأبي الطيب  ال�رش دائماً، واأن النموذج الإ

املتنبي، واأبي العالء املعــــــري، اأكرث اأخالقية 

مــــــن منــــــاذج امللــــــك اإدوارد، وجــــــربان خليل 

أليجيريي.  جــــــربان، وابن الفار�ص، ودانتــــــي ا

خر  ويف انكلرتا يلتقي ماكــــــدوف بالقائد الآ

خري الطالع على  مالكومل، ويُحاول هــــــذا الأ

الدافع احلقيقــــــي وراء فراره، وتركه زوجته 

أبناءه وخدمــــــه، دون حماية، ويف حوارهما  وا

أ مــــــن ماكبث، واأن  أ�ســــــوا عي مالكومل باأنه ا يدَّ

ت�سلُّمه ملقاليد احلكم يف ا�سكتلندة، لن يوؤدي 

أكــــــرث مــــــن دوام انحدارهــــــا، وانحطاط  اإىل ا

اأحوالها، غري اأن ماكدوف يظل على مواقفه 

آماله  خالقيــــــة النبيلــــــة، ول يرتاجع عــــــن ا الأ

باإ�ســــــقاط الطاغية ماكبث، واإعادة وطنه اإىل 

�ســــــابق عهدها من الزدهــــــار، واأخرياً يتفق 

الرجالن، وتنمو بينهما الثقة، ويعمالن معاً 

أجــــــل هدفهما امل�ســــــرتك، وعندما يعلم  من ا

ماكدوف اأن ماكبث قد هاجم ق�رشه، واأعمل 

أبنائه وخدمه، فاإن  ال�سيف يف رقاب زوجته وا

ال�سدمة تكون قا�سية جداً عليه، وهنا يتدخل 

رو�ص ومالكومل، ويحاولن تعزيته، ويُطالبانه 

أملــــــه اإىل غ�ســــــب �ســــــد الطاغية،  بتحويــــــل ا

وبالفعــــــل يتمكن ماكدوف من �ســــــحذ همته 

للقتال، والنتقام ممن �ســــــدرت عنه اأعمال 

أبناء عائلته و�سعبه، على حد  اإجرامية، بحق ا

�سواء. وبالطبع فاإن هذا املوقف يبقى موقفا 

قويَّا، فال�ســــــدمة التي تق�سي على اإمكانية 

قيام املرء باأي اإجناز انتقامي، تدفعه باجتاه 

املعانــــــاة القاتلة، اأما القدرة على التما�ســــــك 

نه من حتقيق اأهدافه، ومن جتاوز  فهي متكِّ

معاناته، ويف ق�سيدته التي امتدح بها كافوراً 

أبو الطيب املتنبي عند  خ�ســــــيدي، يتوقف ا الإ

هذا املعنــــــى، يف اأعقــــــاب انتقاله من بالط 

�ســــــيف الدولــــــة احلمــــــداين، اإىل بالط هذا 

الأخري يف م�رش، مع ما رافق ذلك من معاناة 

أنه قادر على ا�ستيعاب النوائب،  ر ا أمل، ويقرِّ وا

والنقالب عليها:

األ ليت �شعري هل اأقوُل ق�شيدًة

��ُب ف���ال اأ���ش��ت��ك��ي ف��ي��ه��ا ول اأت��ع��تَّ

��ُه اأق��لُّ ال�شعر عني  ي���ذوُد  وب��ي م��ا 

ُب ق��وام قلَّ الأ ابنة  يا  ولكنَّ قلبي 

ويف خاطرته التي حملت عنوان »ن�ســــــيد 

ملاين فريدريك  القبور« يتطرق الفيل�سوف الأ

نيت�ســــــة يف موؤلفه )هكذا تكلم زراد�ست( اإىل 
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ال�سدمات التي ا�ْستُهدفت لها حياته، ويحيِّي 

رادة اجلبــــــارة التي ات�ســــــف بهــــــا، والتي  الإ

مكنته من جتاوز تلك ال�سدمات، والندفاع 

باجتاه اإجناز املقا�سد التي عاهد نف�سه على 

أكاكيفيت�ص يف  أكاكــــــي ا اإدراكهــــــا. اأما البطل ا

ق�ســــــة )املعطف( للكاتب الرو�ســــــي نيقولي 

 )1852-1809( Nikolai Gogol غوغول

فيمثل النموذج الب�رشي الطيِّب والب�ســــــيط، 

أو  خرين، ا والــــــذي ل يقوى على مواجهــــــة الآ

يذاء،  على الدفاع عن نف�سه، اإذا ما تعر�ص لالإ

فعندما يقتني معطفــــــاً جديداً، وهو الرجل 

الفقري، يُهاجمه رجال يف الطريق، وي�ستولون 

علــــــى معطفه، فيحاول الت�ســــــال باجلهات 

ا وقهرا.  امل�ســــــوؤولة عبثا، واأخريا ميــــــوت غمَّ

دب العربــــــي عانى ال�ســــــاعر  ويف تاريــــــخ الأ

العبا�ســــــي الرقيق ابن زريق البغدادي )تويف 

1029( من حمنة الغرتاب، بعيداً عن زوجته 

الوفية، التي طالبته بالبقاء اإىل جانبها، غري 

ندل�ص، حيث  أنــــــه اأ�رشَّ على الرحيــــــل اإىل الأ ا

امتدح �ســــــاحبها، ونال عطاء حمدودا جداً، 

أملاً علــــــى فراقه  فجــــــزع ملا حل به، ومــــــات ا

زوجته ووطنه، والنزوح عنه اإىل مكان بعيد، 

دون طائل. واملعروف اأن ال�ساعر وليم بليك 

أتبــــــع ديوانه )اأغاين الرباءة( التي ت�ســــــمنت  ا

ق�ســــــيدته »احلمل« بديوانه )اأغاين اخلربة( 

التي ت�ســــــمنت ق�ســــــيدته »النمر« واأعلن اأن 

أ�سا�سي، واأن  النتقال من الرباءة اإىل اخلربة ا

رقى من الرباءة  ا�ستعادة نوعية من الرباءة الأ

وىل، هــــــي الغايــــــة النهائيــــــة، ووفق هذا  الأ

أكاكيفيت�ص،  أكاكــــــي ا الطرح، يبــــــدو جليَّاً اأن ا

وابن زريق البغدادي، ف�ســــــال يف النتقال من 

طور الرباءة اإىل طــــــور اخلربة. وعلى الرغم 

من اأن اإمكانيَّات ال�ساعر واملفكر اأبي العالء 

زمات، من  املعري على مواجهة النوائب والأ

اء  جرائية، كانت حمــــــدودة، جرَّ الناحيــــــة الإ

عماه، و�ســــــدقه التام مع نف�سه، فاإن طاقاته 

نته من جتــــــاوز املعاناة الناجمة  العظيمة مكَّ

مل، فاملعري الذي  عن الغرتاب وخيبــــــة الأ

أنه غري قادر على حتقيق  زار بغداد، واكت�سف ا

ماين التي يتطلع لنيلها، والتي ميتلك من  الأ

الكفاءات الفكرية، ما يجعله جديرا بها، عاد 

اأدراجه اإىل موطنه، واكت�ســــــب خربة جديدة، 

فاحليــــــاة الواقعيــــــة حتفــــــل باخلــــــداع وقلة 

ر النماذج املتفوقة،  الوفــــــاء، وهذه اأحوال تنفِّ

�ســــــيكولوجياً واأخالقياً. وعندما زار ال�ساعر 

يطــــــايل جياكومو ليوباردي مدينة  واملفكر الإ

روما، يف مطلع القرن التا�سع ع�رش، اكت�سف 

اأن اأغلب القاطنــــــني فيها، غري جديرين باأن 
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أنه امتلك  أو يتعاطى معهم، على ا يُعاي�ســــــهم ا

على الرغم من املعاناة اجل�سدية والنف�سية، 

التي رافقته يف حياته الق�سرية، القوة الكافية 

بداعية، دون اأن  لال�ســــــتمرار يف الكتابــــــة الإ

تنال من عزميتــــــه، العراقيل التي قد جتعل 

أقــــــل امتالكاً للقوة اجلوانية منه،  من مناذج ا

أنا�ســــــا متاأملني، وغري قادرين على ال�ستمرار  ا

يف العطاء.

أمــــــا عن نوعيــــــة البعد املاورائــــــي فاإنها  ا

ن�ســــــان، من حيث كونه  مما يتعلق بنوعية الإ

أو �رشِّيرا، فماكبث يلتقي ال�ســــــاحرات  ا ا خريِّ

، ويعرف  ال�رشِّيــــــرات، وي�ســــــتمع اإىل اأقوالهنَّ

 ، رة يف امل�ســــــتقبل من خاللهنَّ حداث املقدَّ الأ

خالقية، وي�سبح واقعاً  وعندما يتخلى عن الأ

أثــــــري حوافزه العمياء، فاإنه ي�ســــــتمد  حتت تا

منهنَّ قيما كالبط�ص والكربياء والق�سوة، دون 

اأدنى قدر من الرحمة، يف حني اأن ال�ســــــاعر 

نكليــــــزي وليم بليــــــك اعتاد  الثيو�ســــــويف الإ

التحــــــدث عن روؤيته املالئكة، وهو ال�ســــــاعر 

، الذي خلَّف تراثاً �ســــــعرياً  املاورائــــــي اخلريِّ

ن�سانية ال�سامية،  اإن�سانياً، يدعو اإىل القيم الإ

واإىل التعاطف والرتاحــــــم بني الب�رش، وممن 

بداعية، جــــــربان خليل  أثــــــروا بكتاباتــــــه الإ تا

جــــــربان يف لبنان، وباولو كويلهو يف الربازيل، 

وكالهما امتدح العواطف الداعية اإىل احلب 

والرتاحــــــم بني النا�ــــــص، والأمم التي ينتمون 

اإليها. ويف مقابل احلنو وال�سفقة فاإن اأقوال 

ال�سيدة ماكبث التي حت�صُّ من خاللها زوجها 

على قتل امللك، وا�ستالم ال�سلطة، تبدو قا�سية 

اإىل درجة ي�ستغربها ماكبث نف�سه، فهي تقرر 

أنها على ا�ستعداد لنزع وليدها الر�سيع عن  ا

أ�سه، قبل اأن حتنث بوعد  نهدها، وته�ســــــيم را

قطعتــــــه على نف�ســــــها، وذلــــــك عندما حاول 

ماكبث الكتفاء مبا ح�سل عليه من ت�رشيف 

أة  امللــــــك، واإكرامه له، وعلى خالفها فاإن املرا

بدت رقيقــــــة اإىل درجات كبرية، يف عدد من 

دبية، فال�سابة جريترود يف رواية  النتاجات الأ

الفرن�ســــــي  للروائي  الرعوية(  )ال�ســــــمفونية 

-1869(  Andre Gide جيــــــد  أندريــــــه  ا

1951( وروزات يف م�رشحيــــــة )ل مــــــزاح يف 

ألفرد دو  خــــــر ا احلب( للكاتب الفرن�ســــــي الآ

-1810(  Alfred de Musset مو�ســــــيه 

1857( تبدو رقيقــــــة، اإىل احلد الذي يجعل 

أو العاطفية النف�سية التي  زمات احلياتية، ا الأ

تواجهها، قادرة لي�ص على تكديرها فقط، بل 

وعلى اإنهاء حياتها. ويف ال�سياق الذي يتعلق 

أدان ال�ساعر العربي اليمني عبد  بالق�ســــــوة، ا

العزيز املقالح يف ق�ســــــيدته )بكائية ثور يف 
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حلبة ال�رشاع( هــــــذه اخلطيئة التي يقرتفها 

م�ســــــارعو الثــــــريان بحق هــــــذه احليوانات، 

وفيها ي�سف امل�ساهدين الذين يهللون فرحاً، 

ويحيُّون القاتل اجل�سور، بالهتاف والت�سفيق، 

دون من ال�ســــــمري، وبالطبع فاإن  باأنهــــــم جمرَّ

داء الب�رشي، الــــــذي يذهب باجتاه  هــــــذا الأ

 عن ميل لال�ســــــتمتاع 
ِّ

قتل احليــــــوان، يعــــــرب

أمــــــا روؤى ماكبــــــث فقد حفلت  بالفظاعــــــة. ا

أنف�سهن بدون �رشِّيرات  بال�رش، وال�ســــــاحرات ا

أو امِلرجل  مــــــن خــــــالل اأقوالهــــــن، فالِقــــــْدر ا

ت  Cauldron التــــــي درن حولهــــــا، امتــــــالأ
بكائنات حية متثل القبــــــح، وترمز اإىل ال�رش 

أو  والويل والعنف، واإراقة الدماء دون �سبب ا

غائية اأخالقية، ويف ديوانه )فا�سلة اإيقاعات 

النمل( وحتت عنوان »اكتمْل ذبيحا« يتطرق 

ال�ساعر العربي امل�رشي حممد عفيفي مطر 

اإىل طبيعــــــة ب�رشية تعرت�ــــــص اإمكانية احلب 

والفرح، وتتبنــــــى اأعرافا وطقو�ســــــاً تنطوي 

أ�ســــــطوري ودمــــــوي، وداخل  علــــــى ما هــــــو ا

ــــــة كثرية، وتبلغ  اإطارهــــــا تختلط كائنات حيَّ

الفظاعة اأق�سى درجاتها. ولدى لقاء ماكبث 

رادة الكونية  بال�ســــــاحرات، يعربِّ عن خربة الإ

العميــــــاء الطائ�ســــــة، التي تنطلق يف �ســــــورة 

ر كل �سيء، ولتاأتي على نف�سها  اأعا�سري لتدمِّ

أملَّ به يف النهاية، فلقد ا�ستهلكته  اأخريا، وهو ما ا

نانية الفرديــــــة، واأجهزت عليه،  مطاحمه الأ

ن�ســــــان  وجعلــــــت منه النقي�ص التام لنمط الإ

الكامل، الذي يوؤمن بالف�ســــــائل الأخالقية، 

ويتمكن مــــــن اإدماجها يف تكوينه، ول يتوانى 

د ماكبث  يف الدفاع عنها. وب�سكل عام، يتوحَّ

حــــــداث يف امل�رشحية، مع ال�رش،  مع توايل الأ

ومع الرذائل كلها، وهو كائن ب�رشي ماورائي، 

اإرادي �ســــــوبنهاوري اأعمــــــى، ففــــــي بدايــــــة 

امل�رشحية، يتلقى نبوءة ال�ساحرات ال�رّشيرات 

وفيهــــــا تب�رشنه باملنا�ســــــب اجلديــــــدة، وباأنه 

�ســــــيكون ملكا، وتب�رشن رفيقه القائد بانكو، 

أبناءه �ســــــيكونون ملوكا، وهو ي�ســــــتجيب  باأن ا

للنبــــــوءة بــــــكل جوارحه، وتعرتيه الده�ســــــة، 

وي�ســــــيطر عليه اخلوف. وعلى خالفه، فاإن 

القائد بانكو، ل يعري النبوءة اهتماما كافيا، 

ويظل على ثباتــــــه، وماكبث الذي اآمن بالنباأ 

ل،  مُّ
ر والتاأ الغيبي اإميانا مطلقا، يبداأ يف التفكُّ

ره وتاأمله غري قادرين على النيل  على اأن تفكُّ

مــــــن اإميانه ذاتــــــه، اأي اإن تفكــــــريه العقالين 

غري مف�ســــــول عن اإميانه باملاورائيات، ويف 

مناجاته نف�ســــــه، يحاول روؤية احلال التي هو 

فيها، مــــــن الوجوه كافة، فيقــــــرر اأن النبوءة 

نها �ســــــدقت اأكرث من مرة،  لي�ســــــت �رشِّيرة، لأ
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ن حتققهــــــا يتطلب  ة، لأ
ِّ

وهي لي�ســــــت خــــــري

اقرتافه لل�رش، وانتزاعه ال�ســــــلطان من امللك 

جرام.  الفا�سل دانكن، عن طريق املكيدة والإ

والأخالقية حتاول جهدهــــــا، عرقلة اإرادته 

أنها تعجز عجزها ال�ســــــامل،  العميــــــاء، غري ا

خالقــــــي لديه، يظل  فالتفكــــــري العقالين الأ

رادة ال�رشِّيرة عن  غري قــــــادر على حــــــرف الإ

خالقية لديه،  هــــــم لالأ غاياتهــــــا، والتجلي الأ

خالقية الفا�ســــــلة،  عمال الأ لي�ص قيامه بالأ

ثــــــم التي ت�ســــــتويل عليه،  بل يف م�ســــــاعر الإ

ا�ستيالء تاما، ومتنعه من ال�ستمتاع باحلياة، 

يف اأعقــــــاب ارتكابه للجرائــــــم، بحق القادة 

الأخالقيني، كامللك دانكــــــن، والقائد بانكو، 

فة  ر، فالآ أي�ســــــا علــــــى التطهُّ وهو غري قادر ا

التي تقب�ص على �ســــــيكولوجياه الأخالقية، 

كه اإمنــــــا هو اإرادته العمياء  تعني اأن ما يُحرِّ

ثمة، جراء ارتباطهــــــا الوثيق بالأخالقية،  الآ

أو لتفكريه  خالقيــــــة، ا دون اأن يكــــــون لهذه الأ

العقــــــالين، اأي دور يف عرقلة اإرادته، عرقلة 

حقيقيــــــة، وهكذا فــــــاإن امل�رشوع الفل�ســــــفي 

رادة،  ال�ســــــوبنهاوري الذي ينتهــــــي بعرقلة الإ

وانت�ســــــار امليل الزهدي انت�ساراً تاماً، على 

هواء وامليول، هو امل�رشوع الذي  الرغبات والأ

يظل ماكبث عاجزا عن اإجنازه.

ومن ناحيــــــة اأخرى، يربط الفيل�ســــــوف 

رادة  آرثر �ســــــوبنهاور بــــــني اندفاع الإ ملاين ا الأ

نانيــــــة  الب�رشيــــــة، وراء حتقيــــــق غاياتهــــــا الأ

ر اأن حت�ســــــيل  الفردية، وبني ال�ســــــقاء، ويقرِّ

ن�سان، اإل  اأي قدر من ال�ســــــعادة لن يتاأتى لالإ

رادة ورغباتها،  عندما يتخلى عن اإمالءات الإ

وين�ــــــرشف عنهــــــا باجتــــــاه نكــــــران الذات، 

واكت�ســــــاب القدرة على القيــــــام باأفعال ذات 

طابــــــع اإيثاري، والغريــــــب اأن ماكبث وزوجته 

يربطان بني ال�ســــــعادة وبني ال�ســــــتيالء على 

خرين، وهما ل  ال�سلطة، وال�ســــــيادة على الآ

يجنيان يف الواقع، غري ال�سقاء املرير، جراء 

نانية، التي حتفزهما  ا�ستجابتهما للدوافع الأ

مــــــن الداخل، ووقوعهما فري�ســــــة مل�ســــــاعر 

ثم احلادة التي ت�ســــــتويل على مقدراتهما،  الإ

وجتعل حياتهما بوؤ�ســــــا و�ســــــقاء، غري قابلني 

لهية(  أبــــــداً. ويف )الكوميديــــــة الإ للمــــــداواة ا

أليجيريي  يطايل دانتــــــي ا يربط ال�ســــــاعر الإ

�سقياء البائ�سون  بني ال�سعادة والف�سيلة، فالأ

أولئك العالقــــــون يف �رشك الرذائل، وما  هم ا

من و�ســــــيلة تقدر على انت�سالهم من بوؤ�سهم، 

ونقلهم من حالتهم املوؤملة، اإىل حالة ي�سعرون 

ر واكت�ســــــاب  فيهــــــا بال�ســــــعادة، غــــــري التطهُّ

الف�ســــــيلة، وامللعون غري قــــــادر على التوبة، 
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والعقاب الذي يتلقــــــاه يف اجلحيم، اإمنا هو 

ا�ســــــتمرار لل�ســــــقاء الذي يرزح حتت وطاأته، 

أثناء احلياة الدنيــــــا، ومن اجللي اأن ماكبث  ا

وزوجته، انطالقا من هذه الروؤية، بائ�ســــــني 

وغري قادرين على التوبة، اأو على اكت�ســــــاب 

ثم الذي ي�رشعهما  الف�سيلة، والتطهُّر من الإ

من الداخــــــل، ويجعلهما يُعانيــــــان من اأزمة 

نف�ســــــية Psychotic ثقيلــــــة الوطــــــاأة. اأما 

الفل�ســــــفة الرواقية Stoicism فقد ربطت 

أو  خرى بني ال�ســــــعادة وبني الف�سيلة، ا هي الأ

احلياة وفق الطبيعة، والتي تعني احلياة وفق 

اإمالءات العقل الأخالقي الفا�سل، واحلياة 

هواء  الرواقيــــــة تتطلب ال�ســــــيطرة علــــــى الأ

نانية الفردية، وكبحها، واملاأثور  واملطامح الأ

عن الفيل�سوف زينون Zeno )335-263 ق. 

أن�ساأ هذه الفل�سفة، قدرته العظيمة  م( الذي ا

قوى  على �سبط نف�ســــــه، واعتباره الرجل الأ

هو ذاك القادر على �سبط غ�سبه و�سهوته، 

وهكذا يت�سح اأن احلياة التي عا�سها ماكبث، 

نانيــــــة والرذيلــــــة، اأي اإنها تكوِّن  حافلــــــة بالأ

النقي�ص الكلي للتعاليــــــم الرواقية. وماكبث 

نف�ســــــه يعرتف باأن العربة لي�ست يف اأن يكون 

آمنا، اأي يف اأن يكون  ملكا، بل يف اأن يكــــــون ا

ما بال�ســــــعادة والطماأنينة وراحة البال،  متنعِّ

اإىل احلــــــد الذي يجعله يتمنــــــى املوت، على 

ثم، واملخاوف التي  اأن يظل نهبا مل�ســــــاعر الإ

ل ترحــــــم. وعندما ياأخذ حكمه يف النهيار، 

أ ال�ســــــيدة ماكبث بال�سري يف نومها، وهي  تبدا

أتــــــى لعيادتها،  أمــــــام الطبيب الذي ا ت�رشِّح ا

أنها  أمــــــام و�ســــــيفتها، ت�رشيحات تك�ســــــف ا وا

وزوجهــــــا قد اقرتفا اجلرائــــــم، واأن جناتهما 

ل  من العقاب ل اأمل فيها، والو�ســــــيفة تف�سِّ

حياة ي�ست�سعر فيها قلبها الطماأنينة، على اأن 

يكون رازحا حتت وطــــــاأة وقر عظيم، كذاك 

الذي مل�سته لدى ال�سيدة ماكبث، اأما الطبيب 

أنها اأحوج  أنها يف طريقها اإىل املوت، وا فيقرر ا

اإىل الكاهن منها اإىل الطبيب، اأي اإنها حتتاج 

اإىل العــــــرتاف باآثامهــــــا، وطلــــــب الغفران، 

مل يف حتقيــــــق ذلك، وهذا الطرح يوؤكد  والأ

حوال  حقيقة كون الكاهــــــن طبيباً عارفاً بالأ

كرث ناأيا بطبيعتها عن املالحظة  الب�رشية، الأ

الطبيــــــة املبا�رشة، والفارق هائل بني احلاجة 

الهائلة لدى مناذج كال�سيدة ماكبث وزوجها، 

ا بو�ســــــوح  لالعرتاف اأمام كاهن، واإن مل يعربِّ

عنها، وبني عدم ال�سعور بوجود تلك احلاجة، 

جراء التقدم باجتاه الغايات النهائية للدين.

ويف هــــــذا ال�ســــــياق رف�ص الفيل�ســــــوف 

 Soren كريكجــــــارد  �ســــــورن  الدامناركــــــي 
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اإمكانيــــــة   )1855-1813( Kierkegaard
العرتاف اأمام كاهن، لــــــدى دنو اأجله، وهو 

الفيل�ســــــوف الذي حاول الو�سول اإىل جوهر 

الديــــــن، وانتقد بحــــــدة الديانة الر�ســــــمية، 

وتقاليدها التي تُغيِّب مقا�سدها احلقيقية، 

والواقع اأن موقفه اخلتامي موقف �ســــــائب، 

ما دامــــــت اعتقاداته ل تتالقى مع تلك التي 

ميثلها الكاهن، ومــــــا دامت جتاربه وخرباته 

أ�ســــــالة وعمقــــــا و�ســــــدقا، وباملثل فاإن  اأكرث ا

البطل هيثكليف يف رواية )مرتفعات وذرينغ 

للروائيــــــة   )Wuthering Heights
 Emily Bronte نكليزية اأميلي برونتي الإ

)1818-1848( يرف�ــــــص لــــــدى دنــــــو اأجله، 

أمــــــام كاهن، ول بــــــد اأن خرباته  العــــــرتاف ا

نه من  يف هــــــذا املجــــــال قد بلغت حــــــدا مُيكِّ

أنه منوذج  القيــــــام بهذا الت�رشف، والواقــــــع ا

�ســــــيكولوجي اأخالقي، على الرغــــــم من اأن 

أثنــــــاء حياته، اقت�رش على النتقام  م�رشوعه ا

ذى املعنوي  أ�ساوؤوا اإليه، واأحلقوا به الأ ممن ا

الفادح، ومن منظــــــور اأخالقي ماورائي، ما 

ملاين  أبداً، فالفيل�سوف الأ من �ســــــري يف هذا ا

فريدريك نيت�سة يرى اأن روؤيا القدي�ص يوحنا 

دب العربي  الالهوتي، روؤيا انتقامية، ويف الأ

القدمي، ما من اأحد يعرت�ص على حقيقة كون 

امل�رشوع احلياتي لل�ســــــاعر ال�سنفرى، م�رشوع 

أكــــــرث من هــــــذا فاإن ق�ســــــيدته  انتقامــــــي، وا

ا�ســــــتُهرت، واتخذت ا�ســــــماً دالً هو )لمية 

العرب(. واملعــــــروف اأن جربان خليل جربان 

م  أنه تهجَّ تبنَّى فكرا ثيو�ســــــوفيا قوياً جداً، وا

على ال�ســــــلطتني الزمنيــــــة والدينية، ومتنَّى 

�سريورة العامل اإىل حالة ال�سيوعية ال�سوفية، 

دلء باأية  ولقد كان من املتوقع اأن يرف�ص الإ

أقــــــوال اأمام اأي كاهن لدى دنــــــو اأجله، وهو  ا

ما حدث يف الواقــــــع، وكمثله اتخذ الروائي 

الرو�ســــــي ليون تول�ســــــتوي وبطــــــل م�رشحيته 

)ال�سوء ي�سطع يف الظالم( مواقف م�سابهة، 

غري اأن الفيل�ســــــوف الفرن�ســــــي بليز با�سكال 

Blaise Pascal )1623-1662( كان على 
نه قبل ا�ســــــتقبال  ما يبدو اأكرث توا�ســــــعا، لأ

الكاهن قبل وفاتــــــه، على الرغم من التقدم 

الهائــــــل الذي اأحرزه من الناحية الأخالقية، 

أ�ســــــاد بها،  التي امتدحهــــــا الفكر الديني، وا

آرثر رامبو  ومما يقال عن ال�ساعر الفرن�سي ا

 )1891-1854(  Arthur Rimbaud
أنباأ اأخته  لدى اقرتابه من املوت، اأن الكاهن ا

ميان الذي مل�سه لدى  باأن اإميانه اأعمق من الإ

خرين، على الرغم من كل اأفعاله واندفاعه  الآ

أثناء حياته. املتمرد العارم يف �سباه، وا
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علــــــى  بانطوائــــــه  يت�ســــــف  وماكبــــــث 

خالقيــــــة وبكــــــون اأخالقيته علــــــى درجة  الأ

عالية من الفاعلية التاأملية، غري اأن دوافعه 

ال�سيكولوجية العمياء، ذات الطبيعة ال�رشِّيرة، 

انية، باجتاه  جتعله يندفع مــــــن الناحية اجلوَّ

جرامية اندفاعاً ل رادَّ  فعــــــال الإ تيان بالأ الإ

له، وهو يعــــــرتف باأن اإمكانيــــــة تراجعه عن 

اقرتافه للجرائم بحق القادة الذين يهددون 

خالقية التي  �ســــــلطانه مل يعد ممكنا، لكن الأ

رادية ال�رشيرة،  يت�ســــــف بها تعاند دوافعه الإ

أنه ملت�سق  وتقاومها دون هوادة، وهو ي�سعر ا

بذنوبــــــه، وغري قــــــادر على التمل�ــــــص منها، 

مر الذي يوؤدي اإىل احتدام ال�رشاع املرير  الأ

بــــــني دوافعه ال�ســــــيكولوجية وبني اأخالقيته، 

واإىل ان�ســــــطار ذاته وانف�ســــــامها، انف�ساماً 

مر�سياً حاداً، وهو ما يتجلى يف نوبات الهل�ص 

Hallucination التي تُ�سيبه، والتي ت�سل 
ة، بعد قتله للقائد  اإىل ذروتها من حيث احلدِّ

�رشاف  أثناء املاأدبة التي اأعدها لالأ بانكو، ويف ا

عيان يف ق�رشه، ومثلما تبدو ال�ساحرات  والأ

ال�رشيرات بكل ما تقررنه، وتعلنه من اأقوال، 

خربات ذاتية ل غري، لدى ماكبث، ولي�ســــــت 

تلك احلقائق الربانية املو�ســــــوعية، فاإن روؤيا 

أثناء املاأدبة، خربة ذاتية،  ماكبث للقائد بانكو ا

وما من اأحد غريه يراه، وهو يعرتف باأن هذه 

أملَّ  الروؤيا اإمنا هي يف جوهرها، ا�ســــــطراب ا

طالق، باأن ظهور  به، دون اأن ي�ســــــعر على الإ

ال�ســــــاحرات ال�رشيرات له، واإمكانية حتاوره 

معهن، و�ســــــماعه لهن يتحاورن فيما بينهن، 

اإ�ســــــافة اإىل الروؤى التي تبــــــدو فيها اأمامه، 

اأطياف متعددة، اإمنا هو ا�ســــــطراب اأي�سا، 

ألهمت  لهية التي ا �ســــــوات الإ وبالطبع فاإن الأ

جان دارك، لي�ســــــت ا�سطرابا يف عرفها، بل 

أ�ســــــكاله، ولعلها تنطوي  هي العقل يف اأرقى ا

وفق الفيل�ســــــوف الفارابي )870-950( على 

ــــــال العالية  فاعليــــــة الت�ســــــال بالعقل الفعَّ

أ�سمى اإمكانيَّاته، وهو  الكفاءة، وعلى اإدراكه ا

العقل الذي امتلك ماكبث ما ي�سابهه ويُكوِّن 

�سف. والواقع اأن الفارابي يف  نقي�ســــــا له لالأ

آراء اأهل املدينة الفا�ســــــلة( يق�ســــــم  موؤلفه )ا

ول  املوجودات اإىل روحية، ت�ســــــم الكائن الأ

وهــــــو اهلل تعاىل، والعقول الت�ســــــعة املحركة 

ال،  جرام ال�سماوية، اإ�سافة اإىل العقل الفعَّ لالأ

وهذه كلها مراتب روحية حم�سة، اأي ل �سلة 

لها باملادة مطلقاً، واإ�سافة لها هناك النف�ص 

ن�ســــــانية والهيوىل وال�ســــــورة، التي تت�سل  الإ

باهلل بو�ســــــاطة العقول، ويف مرتبة اأدنى من 

هذه جميعــــــا، هناك املوجودات املادية، واأما 
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العقول فتنبثق عن اهلل تعاىل مبا�رشة، وتفعل 

اأفعالها وفق غر�سه، بدون و�ساطة، واأفعالها 

�ــــــرشف دون ريــــــب، واإ�ســــــافة اإىل  تكــــــون الأ

ال�ســــــفات الفطرية واملكت�ســــــبة، التي اعتقد 

ب�رشورة توافرها يف رئي�ص املدينة الفا�سلة، 

أ�ســــــاف اإليها اإمكانيــــــة احتاده بالعقل  فاإنه ا

ن�ســــــانية،  ال، وهو العقل امل�رشف على الإ الفعَّ

والــــــذي ينبعث عن اهلل تعــــــاىل مبا�رشة، وهو 

ر�ص، كائن  مــــــا يعني اأن خليفــــــة اهلل على الأ

على،  روحي، ميتزج بالعقول، ويت�سل باملالأ الأ

�رشاق. ويف مقابل  ويتلقى نفحات الوحي والإ

هذه احلال، فاإن ماكبث احتد على ما يبدو، 

ال ال�ســــــيطاين، وهو العقل الذي  بالعقل الفعَّ

أنــــــه ينبعث عن  مكان الدعاء با �ســــــيكون بالإ

�رشاف على  ال�ســــــيطان مبا�رشة، وله قدرة الإ

مر اأن ماكبث  ن�سانية، واأهم ما يف هذا الأ الإ

امتزج بالعقول ال�ســــــيطانية، وات�ســــــل باملالأ 

�رشاق  دنــــــى، وتلقــــــى نفحات الوحــــــي والإ الأ

أنه يبقى كائنــــــا روحيا لهذا  جراميــــــني، وا الإ

ال�سبب، ولي�ص مادياً من الناحية املبدئية.

ومما يلفت النظر يف �سيكولوجية ماكبث 

خالقية، كونها غري قادرة على الن�ســــــياق  الأ

وراء دوافعها ال�سيكولوجية ال�رشيرة، ان�سياقاً 

مف�سولً عن الأخالقية، اأي كونها غري قادرة 

على حتييد الأخالقية، فماكبث ين�ساق وراء 

أثناء اندفاعه  دوافعــــــه ال�ســــــيكولوجية، ويف ا

تكون الأخالقية فاعلة، وظاهرة اللت�ســــــاق 

أ�ســــــدها، وعلى الرغم  الذاتــــــي بالذنب على ا

من كون الأخالقية فاعلة على الدوام، فاإنها 

تعجز عــــــن عرقلة الدوافع ال�ســــــيكولوجية، 

وعجزها تــــــام وكامل، وماكبث ل ي�ســــــتطيع 

اأن ين�ســــــى ذنبه، الذي يتمكن من ا�ستقطابه، 

ا�ســــــتقطابا تامــــــا، وهــــــو الذنــــــب ذو القدرة 

الكليــــــة،   Oligarchical وليغاركيــــــة  الأ

لم املتاأتية عن هذه احلال ل حدود لها،  والآ

وهي عميقة وعنيفة، وقادرة على ا�ستنزافه، 

ا�ســــــتنزافا خطريا، ياأتي على مقدراته كلها، 

وهو يحيا حياته و�سط دوامة من اآلمه، التي 

ــــــف النوم جزئيا من حدتها، فالكوابي�ص  يُخفِّ

ليمــــــة تتعقبه، وتطــــــارده دون  حــــــالم الأ والأ

هوادة، وهو ما يتفق مع الفكرة ال�سوبنهاورية 

رادة العمياء، التي توا�ســــــل اأفعالها  عــــــن الإ

أثناء النوم، ولي�ص فقط يف خالل  وجتلياتها ا

اليقظة. وما م�ســــــرية ماكبــــــث احلياتية غري 

�سريورة اإرادته، التي تاأتي على حياته عندما 

ــــــد معها اأخريا، ويتجاوز �ســــــيكولوجياه  يتوحَّ

ثمة، ليتحول اإىل اإرادة منطلقة  الأخالقية الآ

باجتاه خامتتهــــــا الرتاجيديــــــة. وهكذا فاإن 
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خالقيــــــة التي تبدو يف بدايــــــة امل�رشحية،  الأ

�ســــــائدة على الدوافع ال�سيكولوجية، ترتاجع 

تدريجيا، ولدى امتــــــالك تلك الدوافع لقوة 

مطردة، تظهــــــر عالئم ال�ــــــرشاع الأخالقي 

العنيف، ويُعاين ماكبث وزوجته يف وقت تاٍل، 

ليمة، واأخرياً تزول هذه  من نوبات الهل�ص الأ

النوبات مع �ســــــيادة الدوافع على الأخالقية، 

خــــــري يقرر ماكبث اأن اأي  ويف هذا الطور الأ

حافز ينبثق يف ذاته، �سيتحول اإىل فعل على 

الفور. ورمبا اأمكن الدعاء باأن انت�سار قيمة 

ال�رش على قيمة اخلري، لدى ماكبث وزوجته، 

تعنــــــي حتويــــــرا يف الطبيعــــــة الب�رشية، غري 

أو »ولدة قدمية« اإذا اأمكن  قابــــــل للرتاجــــــع، ا

ا�ستخدام هذا التعبري، وباملثل فاإن من ميتلك 

اً متاماً، دون اإمكانية  اً، ي�سبح خريِّ تكوينا خريِّ

تراجعــــــه باجتاه ال�رش، عندمــــــا تنت�رش قيمة 

اخلري على قيمة ال�رش يف قرارة نف�ســــــه، اأي 

عندما يولد »ولدة جديدة« و�سواء انت�رشت 

خرى، فاإن النمط  أو القيمة الأ هذه القيمــــــة ا

الب�رشي الأخالقي املو�سوف، يبقى منطاً غري 

باعث على الرتياح، وهو ميثل نوعية ب�رشية، 

خرى، وتفر�ص  ترف�ص النوعيات الب�رشية الأ

�ســــــيطرتها عليهــــــا، اإن ا�ســــــتطاعت، وتدفع 

ر،  أبوي ُمتنوِّ أو اجتماعي، ا باجتاه نظام اأ�رشي ا

أنها  هم من هذا هو ا حوال، والأ يف اأف�سل الأ

مكانيِّات الب�رشية  غري قادرة علــــــى اإدراك الإ

يجابي مع من  خرى، اأو على التحــــــاور الإ الأ

مُيثلهــــــا. واإذا كانت ظاهرة الهل�ص املر�ســــــي 

لدى ماكبــــــث، تعربِّ عن ال�ــــــرشاع املرير بني 

خالقيَّة التي  ثم، والأ الدافع ال�سيكولوجي الآ

ه وعرقلته، فاإن  حتاول عبثا، ودون جدوى، كفَّ

زوجته ال�سيدة ماكبث، تتمكن، على خالفه، 

جرامية  من ف�ســــــل دوافعها ال�سيكولوجية الإ

عن اأخالقيتها، ف�سال جيدا، اأي اإنها تتمكن 

ثمة، والتمتع بال�سلطان،  من ن�سيان اأفعالها الآ

باأف�سل من زوجها ماكبث، ول يوؤدي ال�رشاع 

ثم  خالقية والدافع ال�ســــــيكولوجي الآ بني الأ

لديهــــــا، اإىل فقدانهــــــا ل�ســــــوابها، اإل عندما 

يت�ســــــح لهــــــا اأن املوازين قد بــــــداأت تنقلب 

�ســــــد زوجها، واأن حكمه �ســــــائر اإىل النهيار 

الو�ســــــيك، وهنا ت�ست�ســــــعر الذنب الذي ظل 

كامنــــــا يف دواخلها، وهو الذنــــــب ذاته الذي 

ا�ســــــتقطب ماكبث عرب م�ســــــرية حياته، بعد 

ا�ســــــتيالئه على العر�ص، والذنب لدى كليهما 

يتخــــــذ �ســــــورة واحــــــدة، فهو ي�ســــــتقطبهما، 

أوليغاركية تفعل فعلها الناه�ص  ويتحــــــول اإىل ا

أنه  يف دواخلهمــــــا. ومما يلفت النظــــــر هنا، ا

رادة الطائ�ســــــة، التي  على �ســــــلة وثيقــــــة بالإ
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تندفع وراء مطاحمهــــــا، اندفاعا اأعمى لدى 

ماكبث، واندفاعــــــا اإراديَّا غري قابل للرتاجع 

رادة  لدى زوجتــــــه، ويف احلالتني تتغلــــــب الإ

علــــــى العقل، وهو تغلبها الــــــدال على وجود 

خلل �سيكولوجي قبلي لدى كليهما، فالطموح 

الــــــذي يت�ســــــفان بــــــه، طموح غــــــري عقالين 

أنهما غري  Irrational بطبيعته، ودال على ا

قادريــــــن على التحكم به، ومــــــا عليهما غري 

الن�سياع له ان�سياعاً لعقالنياً.
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بنية اجلنائزية تتعّمق وتتو�س������ع كثرياً يف منطقة حو�ض  اأخذت درا�س������ة الأ

بي�ض املتو�س������ط مبا فيها بالد ال�س������ام عما كان عليه احلال �س������ابقاً  البحر الأ

ثرية املنهجية. ومت الك�سف  وخا�سة بعد التو�سع يف الكت�سافات واحلفريات الأ

عن قبور �سورية يعود تاريخها اإىل ما قبل وما بعد ع�رص الربونز, ومنها مناذج 

ر�ض قدمت ابتكارات ومناذج متيزها عن كثري  لقبور جوفية وفوق �س������طح الأ

بي�ض املتو�س������ط وخا�س������ًة  من النماذج التي كانت معروفة يف حو�ض البحر الأ

القبور الفينيقية.

ثار )�سورية(. باحث يف التاريخ والآ

العمل الفني: الفنان مطيع علي

❁

ò

بنية اجلنائزية: درا�سة عامة للأ

�رضحة القبور- املدافن- الأ

❁
د. خليل مقداد
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بني������ة �أهمية   وله������ذ� متتل������ك ه������ذه �لأ

تكم������ن يف تطوير معارفن������ا حول فرتة دخول 

�لعموريني �إىل بالد �ل�ش������ام وب�ش������كل خا�ص 

�ملنطقة �ل�ش������احلية. ونحن بدورنا نقدم هذه 

�لدر��ش������ة �لتي تظه������ر �إىل �أي درجة قدمت 

ثرية �جلنائزية من تنوعات �ش������و�ًء  بنية �لأ �لأ

أو  أو �لنموذج � م������ر يتعلق يف �ل�ش������كل � كان �لأ

أو  �لروؤية �ملنظورة للمجموع �شو�ًء يف �خلارج �

�لد�خل من خالل �لنماذج �لتالية:

ر�ض �أو  �أوًل – �لقبور �ملحفورة يف �لأ
�ل�صخر �لطبيع���ي ولها تنوعاتها على 

�ل�صكل �لتايل:

�حلف���رة  ذو  �لق���ر  ول:  �لأ �لنم���وذج 

�لنفر�دية: 

وت�ش������نف �شمن هذ� �لنموذج من �لقبور 

�حلف������رة �لنفر�دية �ملحف������ورة مبا�رشًة حتت 

ر�ص، �شو�ًء كان �ملوقع د�خل �لرتبة  �شطح �لأ

أو �ل�شخر �لطري كما هو �حلال يف �ملناطق  �

أو �ل�شخر �لبازلتي كما هو �حلال  �لكل�ش������ية �

يف جب������ل حور�ن ومنطق������ة �للجا حيث جند 

�ملنطق������ة �لبازلتية على �لرغم من �ش������عوبة 

أنهم نحتوها  �لعمل على نحات������ني �لقبور �إل �

د�خل �ل�شخر مثال قرب م�شيكة و�أم حور�ن. 

وه������ذه �لقب������ور تكون مغط������اة ب�ش������كل عام 

أو بكتل من �لرت�ب  بو�شاطة عر�ئ�ص حجرية �

�مل�شوي. 

أمــــــا القبــــــور التي مت الك�ســــــف عنها يف  ا

منطقــــــة حم�ص فقد حوت توابيت خ�ســــــبية 

أو توابيــــــت من الرتاب امل�ســــــوي يو�ســــــع يف  ا

داخلها ج�ســــــم املتوفى املغمو�ص بخليط من 

طني كل�سي حلفظ اجلثة وعند الك�سف عنها 

أو اللبا�ص الذي يك�سي ج�سم  ظهر اأن الكفن ا

�سلي  امليت بقي حمفوظ يف غالفه و�سكله الأ

وثنياته. بينما كانت تزين التوابيت اخل�سبية 

أو الذهب. بالربونز ا

أبعاد القرب من هذا النوع  ويف تدمر تبلغ ا

حــــــوايل )1×2،1م اأو2×2 م( وتك�ســــــى مــــــن 

الداخل باألواح نحتية. وقد يو�ســــــع امليت يف 

جر داخل القرب الرتابي، وفوق  تابوت من الآ

القرب تو�ســــــع �ســــــاهدة مزخرفــــــة تنتهي من 

أو ن�سف دائرة وعليها  على ب�ســــــكل هرم ا الأ

أو �ســــــتار املوت املعلق ب�سعف  متثال املتوفى ا

ن�ســــــان يف  النخيــــــل الذي يرمــــــز اإىل اأمل الإ

احلياة الثانية وعليه ا�سم امليت وكلمة )حبل 

أ�سفاه(. آ ا مبعنى وا

النموذج الثاين: منوذج القرب - البئر: 

ر�ص على  وهو القرب املحفور يف عمق الأ

�ســــــكل بئر يبلغ عمقه حوايل 2،5 م ن�ســــــبياً. 

وتكــــــون احلفرة ب�ســــــكل عام ذات ق�ســــــمني 
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ال�سفلي م�ســــــفح بحجارة ومغطى ببالطات 

حجرية. اأما الق�ســــــم العلوي وحتى م�ســــــتوى 

أو الطمي.  ر�ص فيتم ملوؤه بالرتاب ا �سطح الأ

وقد مت الك�سف عن بع�ص من هذه القبور يف 

مقربة حم�ص، ويف مقربة اأم حوران.

ق�ســــــى يف  وقــــــد بلــــــغ عمق احلفــــــرة الأ

حم�ــــــص2،45م ويف اأم حوران 2،34 م. وقد 

�ســــــالة والعراقة  عرّبت هــــــذه القبور عن الأ

والغنى والــــــرثاء يف املوجودات، وبذلك تعترب 

كــــــرث غنــــــى التي متَّ  ودون �ســــــك القبــــــور الأ

الك�سف عنها يف �سورية حتى اليوم. ومن بني 

املكت�سفات: اأقنعة ذهبية وخوذ حربية واأمتعة 

أ�ســــــلحة  أو الف�ســــــة وا ذات وجوه من الذهب ا

ونفائ�ص دقيقة وثمينة مثل امل�سابك واأطواق 

وخــــــوامت وجــــــرار، ولكن يف قــــــرب اأم حوران 

دوات احلربية املكت�سفة كانت  �سلحة والأ فالأ

تالفة نوعاً ما قبل اأن يتم دفنها مع �ســــــاحب 

القرب. 

مثلة منــــــاذج لقبور  وقد قدمــــــت هذه الأ

أ�ســــــيل وموؤرخ ب�سكل جيد  وحلود ذات تقليد ا

أو بداية القرن  ول ا لفرتٍة ترجع اإىل القرن الأ

دوات  الثــــــاين للميالد. ومن املحتمــــــل اأن الأ

�ســــــلحة احلربية التــــــي متَّ العثور عليها  والأ

كانت خم�س�سة لقبور الع�ساكر. اإل اأن غنى 

املادة املكت�ســــــفة تبدو لنا وا�سحة وبالتاأكيد 

أثرياء  مراء وا على اأن القبور كانت خم�س�سة لأ

اإ�ســــــافة اإىل قواد ع�ســــــكريني. ولي�ص غريباً 

على �سورية اأن يتواجد فيها اأمراء وعائالت 

مرموقة وم�سئولون من ذوي املراتب املرموقة 

خ�س�ست لهم مثل هذه القبور. كما وجدت 

قبور من هذا النموذج يف �ســــــيدا و�سواحي 

مدينة القد�ص تعود اإىل القرن الثالث للميالد 

حيث تهيــــــئ التوابيت الب�رشية داخل احلفرة 

أو الر�ســــــا�ص اأو اخل�سب اأو  اإما من احلجر ا

الرتاب امل�سوي. 

املدف���ن  اأو  الق���رب  الثال���ث:  النم���وذج 

اجلماعي: 

وهو منوذج للقبور اجلماعية، وقد دلت 

النقو�ص الكتابيــــــة اجلنائزية يف هذه القبور 

عظم من  علــــــى النمط العائلــــــي للق�ســــــم الأ

بينهــــــا، وبذلك يحتوي املدفن رفات: �ســــــيخ 

العائلــــــة –وزوجتــــــه- واأولده. وجميع هوؤلء 

ــــــي لهــــــم قرب م�ســــــرتك، اأو جنــــــد اأن القرب  بُن

ع�ســــــاء العائلة.  املنفرد يكون خم�س�ســــــاً لأ

واأحياناً يكون هناك تعاون م�سرتك جلماعات 

خمتلفة. ويف هذه احلالة ي�سبح من ال�سعب 
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لهذه  �رشي  الأ النتمــــــاء  حتديد 

اجلماعات، و�سلة القربى بينهم 

وبني العائلة. وعند ذلك ي�سبح 

النق�ص الكتابي هو الوحيد الذي 

البناء وطبائع  يحدد تخ�سي�ص 

التخ�سي�ص يف التق�سيم وتوزيع 

امل�ساريف وتخ�سي�ص املكان يف 

اللحد وهكذا.

وقد مت التعــــــرف على ذلك 

من خالل احلــــــالت التي كانت 

أثر  حت�ســــــل يف مدينــــــة تدمــــــر ا

زمة القت�ســــــادية التي حلت  الأ

أ�ســــــارت بع�ص  يف املدينة حيث ا

الكتابات التي وجدت يف منزل 

خــــــوة الثالث اإىل التنازل عــــــن اأجزاء من  الأ

املدفــــــن و�ســــــماح مالكيه بالدفــــــن يف داخله 

ملوتى من خــــــارج اأفراد العائلة بعد دفع ثمن 

حمدد للقرب.

وهــــــذا يعنــــــي اأن حالة تاأجري ق�ســــــم من 

املدفن كانت موجودة يف بالد ال�ســــــام حيث 

أو ق�سم منه ل�سخ�سيات  أو يباع املدفن ا يوؤجر ا

من خارج العائلة. وبذلك يكون هناك العديد 

أو املدفن.  من الوفيات التي دفنت يف القرب ا

آخــــــراً يف مدفن اأم  وجنــــــد كذلك منوذجــــــاً ا

اجلمال الذي بلغ عدد القبور واملتوفني فيه 

52 حالة، مع العلم اأن متو�ســــــط العدد الذي 

حتويه هذه القبور للدفن يتقارب 15 قرباً.

ويف الداخــــــل ملثل هــــــذه املدافن جند اأن 

اللحد املقبب على �ســــــكل مهد مقلوب، حيث 

�ســــــفل على �سكل رواق اأو دهليز  يظهر يف الأ

�سيق، ويتطاول بامتداده بعد جتاوزه املدخل 

مثل مدفن �ســــــقا. اأو يظهر على �سكل حجرة 

مربعة كما هو احلال يف ب�رشى ودم�سق ويف 



بنية اجلنائزية درا�سة عامة للأ

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  1262010

�سمال �سورية، اأو على �سكل �سبه منحرف يف 

بع�ص احلالت. 

وىل يو�سع ج�سم املتوفني  - ففي احلالة الأ

داخل اللحد املبني على �سكل )دخ�سا�سة من 

الدخا�ســــــي�ص( املهياأة يف اجلدران اجلانبية 

والتــــــي تاأخــــــذ �ســــــكل متعامد مــــــع الرواق 

أو اثنني اأو ثالثة �ســــــفوف يف  وفوق واحــــــد ا

الرتفاع.

- ويف احلالــــــة الثانيــــــة جنــــــد اجلهات 

الثالثة من املدفن تكون منفذة يف اجلدران 

على �سكل فتحات بنموذج )الدخا�سي�ص( على 

 )arcosolia سكل الكوة املقو�سة )اأركو�سوليا�

وحتت هذا النمط من التنفيذ ي�سمح بو�سع 

توابيت حجرية.

أو علــــــى �ســــــكل كهــــــوف منحوتــــــة يف  - ا

ال�سخر.

أو املدافن  واملظهــــــر العام لهذه القبــــــور ا

عبارة عن مدفن �سليبي ال�سكل. ففي مدينة 

دانا ال�ســــــمالية توجد ثالثة قبور منط الكوة 

املقو�سة )اأركو�سوليا(، حيث يوفر هذا النمط 

�سكال املطلوبة . مكان لت�سعة حلود من الأ

وجند هذا النمط يتكرر بكرثة يف منطقة 

�سورية ال�سمالية، فقد ظهر يف مدافن املغارة 

واحلازمة والعرفــــــة وعازر، كما ظهر منوذج 

الكوة املقو�ســــــة يف منطقة دم�ســــــق وب�ســــــكل 

خا�ص يف �ساحية دم�ســــــق ويف معلولة. ويف 

ال�ســــــاحل الفينيقي يف �سيدا ويف فل�سطني. 

ن يف منطقة  ولكــــــن مل يظهــــــر منها حتــــــى الآ

حوران با�ستثناء واحدة يف ب�رشى على طريق 

�ســــــلخد. حيث حتوي كوات على اجلوانب، 

كما توجد كوة مقو�سة كربى يف جدار ال�سدر 

يف مواجهــــــة مدخــــــل العبور. وجاء �ســــــطح 

املدفن على �سكل قنطرتني جتاوزت املظهر 

الداخلــــــي وبنيت من حجارة بازلتية منحوتة 

ببهاء وجمال فائق.

خاديد  وهذا النموذج من املدافن ذي الأ

على �ســــــكل لوكويل ي�ســــــمح يف تهيئة اأماكن 

متعددة للدفن بحيث يحــــــوي عدد اأكرب من 

أكــــــرث للمتوفني. كما ظهر  خاديد واأماكن ا الأ

أماكــــــن ملحقة مت  ذلك مــــــن خالل وجــــــود ا

تنفيذهــــــا يف �ســــــدر املدفن كمــــــا هو احلال 

أو خلــــــف اجلدار من حائط  يف مدفن �ســــــقا ا

جانبــــــي يحاذي كوة الدفن كما هو احلال يف 

مدفن ب�رشى والذي من املمكن اأن ي�ســــــتفاد 

ن يكون مو�سع جتمع العظام . ولدينا  منه لأ

أربعة كتابات من جنوب �ســــــورية توؤكد ذلك.  ا
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وقد وجدت يف كٍل من درعا – منر- �ســــــهوة 

أ�سارت هذه  اخل�رش – جمدل ال�ســــــور. حيث ا

جداد املتوفني  الكتابات اإىل جتميع عظام الأ

�ســــــابقاً ومن ثم اإعادة و�سعها يف قرب جديد، 

ومن ثم اإعادة بناء املدفن من جديد.

ر�شي: النموذج الرابع: املدفن الأ

يتكــــــون املدفن مــــــن رواق رئي�ــــــص يقابل 

املدخل املركــــــزي وتتفرع منه اأجنحة فرعية 

بحيث يكــــــون يف كل جهة عــــــدد من الفروع 

أربع على اجلانبني. ويتم  أو ا يرتاوح بني اثنني ا

أو ال�ســــــخر، اأما  حفــــــر هذه الفروع بالرتاب ا

احلفر الرتابية فيتم ت�ســــــفيحها من الداخل 

بحجارة نحتية ب�سكل جيد، اأو حجارة يكون 

نحتها غري جيد ولذلك تك�سى بطبقة طينية 

أو تطلــــــى بطبقة  ثــــــم تطلى بطبقة كل�ســــــية ا

كل�ســــــية ب�ســــــكل كامل ومن ثم تزين بالر�سوم 

وامل�ساهد املختلفة.

واأجمل هذه املدافن واأكملها تلك املوجودة 

يف مدينة تدمــــــر ومنها مدفن �ســــــلم الالت 

ومدفــــــن ن�رش الالت ومدفــــــن يرحاي الذي 

نقلت عنا�رشه اإىل املتحف الوطني يف دم�سق 

ثــــــم اأعيد بناوؤها هناك مــــــن جديد، ومدفن 

عتنتان وحريان ومدفن اأرطبان ومدفن بوحلا 

بن نبو �سوري من عام 88م وبريكي بن زبيد. 

خوة الثالثة )مايل و�سعدي  وكذلك مدفن الأ

أ�ســــــماوؤهم يف الن�ص  ونعماين(، التي ذكرت ا

الكتابي فوق �ساكف املدخل. كما يذكر الن�ص 

اأن املدفن متَّ بناوؤه يف عام 160 للميالد، اإل 

اأن الورثة باعوا ق�سم منه بعد ا�ستالم القيمة 

أ�سخا�ص اآخرين من خارج العائلة. اإىل ا

وقــــــد زود املدفن مبدخــــــل بني بحجارة 

ذات نحــــــت جميل ومتقن، ثم ق�ســــــم املدفن 

من الداخل اإىل ثالثة اأجنحة ب�سقوف مقببة 

وكوات وخ�سا�سي حتتوي على 53 حلداً، ويف 

كل حلد �ســــــتة قبور، وبذلك ي�ستقبل املدفن 

518 متوفى.

وك�ســــــيت جميع اجلدران بطالء ج�سي 

وزينــــــت بر�ســــــوم جداريــــــة ملونــــــة ومتعددة 

والكتابية  والنباتيــــــة  الهند�ســــــية  البواعــــــث 

وكذلك �ســــــور من امليثولوجيا القدمية، كما 

ر�سمت �ســــــور املوتى بحيث جاءت �سورة كل 

واحد �ســــــمن اإطار دائري وب�ســــــكل من�سق، 

وكل �ســــــورة حتملها واحدة من ربات الن�رش 

)تيكة( املنت�سبة وقوفاً فوق �سكل كروي يعرب 

عــــــن الكلية املتجددة مــــــع دوران الكرة، وقد 

اكتملت زينة املدفن الداخلي بت�سوير ملحمة 

�سطورية والر�سومات الهند�سية. اآخيل الأ
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ر�ســــــي  ولدينا منوذج اأخر عن املدفن الأ

وهــــــو مدفن اأرطبــــــان يف تدمر حيث يقع يف 

ر�ص ويتــــــم الدخول اإليه عن طريق  باطن الأ

مدخــــــل اأغلق بباب حجري مزين مبنحوتات 

ذات طابع هند�ســــــي مع را�ــــــص العنقاء الذي 

نفذ على �ســــــكل ظهر فيه وهو مي�سك بحلقة 

فتح الباب يليه درج حجري يهبط اإىل اأر�سية 

املدفن. وال�سيء اجلديد هنا يتمثل يف وجود 

بئر ماء لل�رشب يقع خلــــــف املدخل مبا�رشًة، 

ومن هــــــذا البئر يتم تنظيــــــف املدفن وملء 

حوا�ص الداخلية. الأ

أمــــــا املدفن فقد ت�ســــــابه من الداخل مع  ا

خوة الثالثة حيث نفذ على �ســــــكل  مدفن الأ

أربعة اأجنحة فرعية  جناح رئي�ص يتفرع منه ا

حفرت يف ال�ســــــخر ثــــــم ك�ســــــيت بواجهات 

ج�سية، وجاء تنفيذ ال�سطح على �سكل مقو�ص 

ركب مــــــن حجــــــارة ذات نحت جميــــــل. اأما 

أي�ســــــاً باحلجر  املداخل فقد نفذت جميعها ا

النحتي. وحوى املدفن بني طياته )56( حلداً 

ي�ســــــتقبل كل حلد خم�سة قبور، وبذلك يكون 

ال�ستيعاب الكامل للمدفن 280 متوفى.

كمــــــا نفــــــذت يف داخل املدفــــــن حماريب 

أ�ــــــرشة جنائزية، وو�ســــــع ال�رشيــــــر الرئي�ص  وا

ل�ساحب املدفن يف �ســــــدر اجلناح املركزي، 

�رشة  ونحتــــــت فوقــــــه لوحــــــة ت�ســــــور رب الأ

م�سطجعاً بينما يتناول اجلميع وليمة طعام 

رمزية، بينمــــــا ظهر اأطفاله وهم يقدمون له 

أنواع الفواكه املحلية.  اإكلياًل من الغار تتخلله ا

وهذا الطعام عبارة عن مغزى يرمز اإىل �سلة 

موات ليوؤن�ص وحدتهم وم�ساركتهم  حياء بالأ الأ

حياء وخا�سة  بدية من قبل الأ يف حياتهم الأ

�رشة بالذات. قارب واأفراد الأ الأ

وقد متَّ تخليد �ســــــاحب املدفن اأرطبان 

من خالل متثال نحت له ون�ســــــب يف اجلناح 

الرئي�ص، ثم نق�ســــــت كتابات تذكر اأن املدفن 

نفذ بناوؤه يف نهاية الن�سف الثاين من القرن 

ول ميالدي ويدعى �ساحبه اأرطبان امللقب  الأ

زبدون بن مالك بن يرحاي »الراهب الطيب 

لعجلبول وملكبل«. 

التزيني الداخلي لهذه املدافن:

جاء التزيــــــني الداخلي ملثل هذه املدافن 

متنوعاً بتنوع املواقع واملناطق؛ ففي �ســــــمال 

�ســــــورية يرتكز التزيني على الر�سوم كما هو 

احلال يف �ســــــان ويف م�ســــــياف، كما مل تغب 

مثلــــــة عــــــن املنطقــــــة ال�ســــــاحلية يف هذا  الأ

مثلة املتوفرة  اخل�سو�ص ومن خالل بع�ص الأ
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يف مدن �ســــــيدا و�ســــــور. ولكن باملقابل اإذا 

عدنا اإىل �ســــــورية اجلنوبية فلــــــم نعرث حتى 

ن على منوذج للر�ســــــم اجلــــــداري اأو حتى  الآ

على طالء اجلدران الذي يتم الر�ســــــم فوقه، 

مر  أو اأي مادٍة كل�ســــــية. مع العلم اأن هذا الأ ا

موؤكــــــد من خالل ن�ــــــص كتابي وجد يف قرية 

جمدل يذكر فيه رجل كال�ص، مبعنى خمت�ص 

ردن  يف مهنــــــة التكلي�ص. بينما يف �ســــــمال الأ

فنجد مدافن مزينة بالطالء كما هو احلال 

مر يف ماريزا يف  آبيال، وكذلك الأ يف مقــــــربة ا

فل�سطني.

ويف تدمــــــر زينــــــت املدافــــــن بالر�ســــــوم 

اجلدارية امللونة »الفري�ســــــكات« وقد وجدت 

مناذج منها يف بع�ص املدافن حيث ا�ستعملت 

�ســــــاليب املوجودة يف مدينة بومبيي  نف�ص الأ

يف اإيطاليا والتي تعود اإىل العهد الكال�سيكي 

�ســــــاليب  وقد انح�رش هذا النمط �ســــــمن الأ

التالية:

الر�سم فوق طبقة من الطني املطلي  اأ- 

باملادة الكل�سية اجلافة واملل�ساء. 

من  املركبــــــة  لــــــوان  الأ ا�ســــــتخدام  ب - 

�ســــــباغ الطبيعيــــــة  كا�ســــــيد املعدنيــــــة والأ الأ

وامل�ســــــنعة مــــــع ا�ســــــتخدام �ســــــفار البي�ص 

زهار اخلا�ســــــة مع ا�ســــــتبعاد  والنباتات والأ

لــــــوان امل�ســــــتخرجة من املواد الع�ســــــوية.  الأ

حمر  لوان التي ا�ستخدمت اللون الأ واأغلب الأ

�سود. زرق والأ والأخ�رش والبني والأ

توظيــــــف املوا�ســــــيع ذات البواعث  ج - 

امليثولوجيا.  القدميــــــة  باملعتقدات  املرتبطة 

ومن هذه املوا�سيع �سور ن�سفية �سمن دوائر 

حتملها ربات ن�رش جمنحة فوق كرات اأر�سية 

 )1(
وحتتها �سور حيوانات وم�سهد ميثل اآخيل

خوة الثالث  وقد ظهر م�ســــــهده يف مدفن الأ

بنف�ــــــص امل�ســــــهد الذي ظهر فيــــــه فوق لوحة 

 )2(
الف�سيف�ساء يف منزل اآخيل يف تدمر.

هند�ســــــية  بواعــــــث  ذات  أ�ســــــكال  ا د - 

وكتابات جنائزية.

أ�ســــــكال ذات بواعــــــث نباتية مثل  ا هـ - 

وراد واأوراق واأغ�ســــــان النباتات  زهار والأ الأ

اأغلبها من �سجرة الكرمة وم�ستقاتها. 

يتم ر�ســــــم اللوحات فوق الع�سائد  و- 

ماكن البارزة يف  قوا�ص و�سدر املدفن والأ والأ

خراج الفني يف  املدفن وب�سكل يتنا�سب مع الإ

تلوين كامل اجلدران الداخلية للمدفن. 

املظهر اخلارجي للمدافن:

 ففي املنطقــــــة ال�ســــــمالية عندما يكون 
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املدفن م�ستند على �سفح اأو منحدر �سخري، 

عند ذلك يتم تزيني الواجهة با�ستخدام منهج 

أو النحنــــــاء يف البناء حيث يظهر  التقو�ــــــص ا

على �ســــــكل نتوء وبروز وخا�سًة فوق املدخل 

مثــــــال خربة حا�ص ثم يليه رواق على �ســــــكل 

أو  بهو �ســــــخري نحتي اأو مبني ب�سكل جزئي ا

كلي ومزين بالنحت مثال مدافن ب�ســــــندليا 

- بابوطــــــا – باموقــــــا – عريبية حيث يظهر 

التزيني على �سكل جبهة مثلثة ال�سكل ترتفع 

أي�ســــــاً جند  فوق املدخل ويف بع�ص احلالت ا

أو ي�سري اإىل القرب الذي يقع  بناء جتميلي يرمز ا

على م�سافة ب�سعة اأمتار منه كما هو احلال 

يف مواقع الدانا – قاطورا – �رشمدا.

بينما جند العك�ص يف جنوب �سورية حيث 

نظار،  يكون املدفــــــن مكتوم وخمفي عــــــن الأ

وتقت�رش الواجهة على مدخل حجري ب�سيط 

مع قليل من التزيني الب�ســــــيط نحو اخلارج، 

اأو جمــــــرد تنفيذ �ســــــكل جنمــــــي مزين فوق 

�ســــــاكف املدخل. ورمبا اأن التزيني اخلارجي 

بنية  فقد بفعل فاعل ممــــــا اأدى اإىل اإزالة الأ

اجلميلــــــة املبنية فوق املدفــــــن وجاءت فوق 

مر يرتبط اأي�ساً مع  أو اأن الأ ر�ص . ا �سطح الأ

�سحاب  امل�ستوى املتوا�سع للم�سادر املادية لأ

ن.  تلك املدافن املكت�سفة حتى الآ

ويبقى مدفــــــن عمــــــرا Hamrath يف 

ال�ســــــويداء هو النموذج املوؤكد واجليد ب�سبب 

مر بالن�ســــــبة  توفر الن�ص الكتابي. وكذلك الأ

أربد والذي  اإىل الن�ــــــص الكتابي يف مدينــــــة ا

ينتمي اإىل نف�ص و�سعية البناء والن�سب الذي 

ي�سري اإىل القرب يف الداخل ال�سفلي. كما يجب 

التذكــــــري اأن املنطقة اجلنوبية قدمت كميات 

كبرية من الن�ســــــب الب�ســــــيطة مربعة ال�سكل 

على ومزودة  أو الكرويــــــة من الأ أو الدائرية ا ا

أو م�ســــــذبة  يف حليــــــة معماريــــــة غري مهذبة ا

ب�سكٍل جيد وخم�س�سة اأن تكون مغرو�سة يف 

الرتاب. 

وهذه الن�سب حتمل ا�سم وعمر املتوفى، 

أتــــــي موقعها كدليل علــــــى القرب، كما جاء  ويا

أو  ذلك فوق قربيــــــن جوفيني يف اأم اجلمال. ا

يكون موقع الن�ســــــب فوق الدرج الذي يقود 

اإىل مدخــــــل القــــــرب. واأحياناً تكون الن�ســــــب 

ر�ص وفوق  م�سفوفًة ب�ســــــكٍل منتظم فوق الأ

القبور مبا�رشًة من اخلارج.

وهذه التطبيقات كانــــــت متكررة وبكرثة 

يف �ســــــورية اجلنوبية وحم�ص ب�ســــــكل خا�ص 
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حيث تكون الن�سب اأحياناً على �سكل متاثيل 

أو تو�سع  ن�سفية اأو متاثيل يف حالة اجللو�ص، ا

عند اأقدام املتوفى. وت�ســــــمح يف و�سع الن�ص 

الكتابــــــي )نف�ــــــص néphesh( فوق املدخل 

وو�سع الن�سب ب�سكل وا�سح وهذا تعبري عن 

كرث اأهمية من القرب نف�سه.  ال�سكل الأ

املداف���ن  اأو  القب���ور   – ثاني���ًا 

املختلطة:

أي�ســــــاً القبور التي  ونخ�ــــــص بالذكر هنا ا

أبنية جميلــــــة تغطي حفــــــرة القرب  تعلوهــــــا ا

اجلماعــــــي وامل�ســــــرتك وجــــــاءت علــــــى عدة 

مظاهر على ال�سكل التايل:

ول: املدفن ال�شفلي: النموذج الأ

 يكون املدفن ال�ســــــفلي يف هذا النموذج 

م�ســــــقفاً بغطاء جتميلي على �سكل �سندوق 

أو قاعدة  كتابوت حجري، يحمل على ركيزة ا

أو ركيزة ذات واجهــــــة رباعية وزوايا  متثــــــال ا

قائمــــــة، واأحياناً يكون مزيــــــن مبنحوتات اأو 

أو واجهة حتمل ن�ســــــاً جنائزياً. ويف  كتابــــــة ا

أمثلــــــة من مواقع  هذه احلالــــــة ميكن اإدراج ا

عرجــــــني- بردكلــــــني- دانــــــا اجلنوبية- كفر 

اأمبيل- كفر روما- كوكانيا.

أمــــــا يف باقــــــي مناطق �ســــــورية فلم يتم  ا

التعــــــرف اإل على بع�ص النمــــــاذج فقط من 

آبيــــــال- املنطقة الدم�ســــــقية- ق�رش  مدفــــــن ا

ناعو�ــــــص- م�ســــــغرة. ولذلك يبــــــدو اأن هذا 

التقليد كان متداولً ب�سكل جوهري يف �سورية 

مثلة التي ترجع  ال�سمالية حيث توؤكد ذلك الأ

اإىل الفرتة الواقعة بني164م- 369م.

النموذج الثاين: املدفن البيتي:

ول  وهذا النمــــــوذج عبارة عن طابقني الأ

ر�ص، وهو عبارة عن بناء موؤلف من  فــــــوق الأ

�ســــــالة واحدة يتقدمها درج من عدة عتبات 

ورواق معمــــــد وجبهة مثلثيــــــة ومدخل مزين 

مثل هيــــــكل املوتى يف تدمــــــر، بينما الطابق 

أ�ســــــفل  خــــــر وهو املدفن احلقيقي فيكون ا الآ

ر�ص وعلى �سكل �سالة مغلقة يتم الدخول  الأ

اإليها بو�ســــــاطة مدخل منخف�ص نفذ ب�سكل 

متقن وحماط باإطــــــار منحوت باأخاديد. وله 

باب اإغالق حجري من ظرفٍة واحدة.

ويف داخل ال�ســــــالة ف�ســــــحة حتيط بها 

اأروقة م�ســــــقفة وم�ســــــاطب تتخللهــــــا قبور 

�رشة اجلنائزية  الدفن بينما تو�سع اأمامها الأ

ل�ساحب املدفن واأفراد اأ�رشته. وتوجد اأمثلة 

جميلة عن هذه النماذج يف مدينة تدمر منها 

املدفن املعروف با�سم املدفن املنزيل ومدفن 

اآخر با�سم احلية ن�سبًة اإىل ر�سم احلية املنفذ 

أو  علــــــى اأحد تيجان الركائز، وكانت تر�ســــــم ا
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تنحت احلية لتكون رمزاً لل�ســــــم�ص وال�رشوق 

والغــــــروب واحليــــــاة املتجددة. وقد ا�ســــــتمر 

ا�ستعمال هذه النماذج من املدافن يف مدينة 

وائل للميالد. تدمر طيلة القرون الثالثة الأ

عم���دة  الثال���ث: املدف���ن ذو الأ النم���وذج 

العليا:

أو املدفن امل�ســــــار اإليه   وهو منوذج القرب ا

أو الركائز املنت�سبة فوق  عمدة ا بو�ســــــاطة الأ

عمدة  قواعد �سفلية ترتفع فوقها مبا�رشًة الأ

كما هو احلال يف قاطورة- بني بل. واأحياناً 

عمدة منت�ســــــبة على بعد قليل  تكون هذه الأ

أو القرب كما هو احلال يف �رشمدا  من املدفن ا

ويف دانة ال�سمالية وكذلك يف دانة اجلنوبية 

.Olympiané مبا يخ�ص قرب اأوملبيانه

بنيــــــة اجلميلــــــة ذات النماذج  وهــــــذه الأ

أو الرباعية  أو الثالثيــــــة ا املزدوجــــــة الثنائية ا

أو الثالث  تعود يف تاريخها اإىل القرن الثاين ا

للميــــــالد، كما اأن القرب يكون مدفوناً وخمفّياً 

أو ركيزة املبنى اجلميل نف�ســــــه  داخل قاعدة ا

كمــــــا هو احلــــــال يف براد- �ســــــريو�ص )النبي 

مند(.

الغط���اء  ذو  املدف���ن  الراب���ع:  النم���وذج 

على:  الهرمي من الأ

وهو منوذج املدفن املغطى بقواعد ذات 

اأدراج، ومن ثم ياأتي الغطاء على �سكل هرمي 

كرث اأهمية تلك التي  �ســــــكال الأ أو قباب. والأ ا

مت الك�سف عنها يف جنوب �سورية.

النم���وذج اخلام����س: املدف���ن ذو امل�شاطب 

العليا: 

وهو منوذج مدفن قنوات الواقع يف الق�سم 

ال�ســــــمايل ال�رشقي من املدينة حيث ن�سد يف 

داخلــــــه ومن كل جهة من الدهليز حلود على 

منط كواة، وهو النموذج املتكرر يف �ســــــورية 

اجلنوبيــــــة. كما توجد كواة من هذا النموذج 

ن�سدت على طبقتني. وفوق املدفن توجد دكة 

مربعة ال�ســــــكل بطول �سلع 5 م عند القاعدة 

ترتفع بثالث درجــــــات من احلجر البازلتي، 

وقد �ســــــفت على �سكل منت�سب عند مدخل 

املدفن، ولكن مع تراجع باملقارنة مع الركيزة 

خرى.  املبنية فوق اجلهات الثالث الأ

وهذا املنهج ي�سمح بوجود توابيت حجرية 

تاأخذ اأماكنها فوق هذا ال�سكل امل�سطح. ول 

مر مقاربة هذا البناء  يغيب عنا يف هــــــذا الأ

مع ذلك البناء املوجود يف موقع �سيع بالقرب 

مــــــن مدينة قنوات حيث وجدت هناك ثالثة 

توابيت و�سعت فوق م�سطبة ثالثية ال�سكل. 

أمثلــــــة اأخرى عن التوابيت احلجرية  وهناك ا

التي تو�سع فوق ركيزة م�سطحة ال�سكل وهي 
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معروفــــــة يف العديد من القــــــرى واملواقع يف 

�سمال �ســــــورية مثل: اجلوانية- كفر معر�ص- 

خربة فار�ص- جملية- تلتيتا- زبد. وبع�سها 

اأظهرت حجرات جنائزية مل تكن معروفة كما 

هو احلال يف خربة فار�ص. 

وميكننــــــا يف هذه احلالة اإجــــــراء عملية 

مقارنة لهذا التاأ�سي�ص القاعدي �سمن عتبات 

تتقــــــارب مع قبور اأم اجلمال حيث ن�ســــــاهد 

نف�ــــــص العر�ــــــص يف العتبــــــات الواقعة فوق 

ر�ــــــص مبا�رشًة. ويف القرب املعروف با�ســــــم  الأ

القــــــرب النبطي الذي يظهــــــر بنف�ص العتبات 

املوجــــــودة يف مقــــــربة اأم احلــــــوران والذي ل 

أ�ســــــفله مدفن واإمنا املدفن جمرد  يغطي يف ا

حفرة حفرت بعيدًة عنه مب�ســــــافة ب�ســــــيطة. 

كمــــــا ميكن مقاربة ذلك النمــــــوذج من البناء 

ثــــــري املكون من درجــــــات بازلتية ظاهرة  الأ

يف داما العليــــــا ويف منطقة اللجا والتي هي 

قدميــــــٌة بالتاأكيــــــد مع احتمــــــال اأن يكون قد 

ارتفع فوقها قرب اإ�سالمي.

النموذج ال�شاد�س: املدافن املقببة )منوذج 

:)hypogées هيبوجية

مثلة للمدافــــــن ذات الكواة  أقــــــدم الأ اإن ا

لوكويل يف مدينة تدمر ذلك القرب الذي يعود 

اإىل القرن الثاين ق. م بالقرب من معبد بعل 

أثرية  آبدة ا �سامني على الرغم من ترابطه مع ا

ذات واجهة خارجيــــــة، ومن ثم املدافن ذات 

أبراج  التقبب هيبوجيه املرتفعة على �ســــــكل ا

جنائزية وهذه النماذج اأ�سبحت مثرية وكبرية 

ول للميالد مع  ول للقرن الأ منذ الن�ســــــف الأ

الفرتا�ص بوجودها قبل ذلك التاريخ وخالل 

وىل  مرحلة الهند�ســــــة املعمارية اجلنائزية الأ

ول ق. م.  يف تدمر والتي تعود اإىل القرن الأ

وتوجد اأ�رشحة م�ستقلة موؤرخة بو�ساطة 

كتابات كانت قد بنيت بني اأعوام 87- 232 

للميالد. اإل اأن بع�ســــــاً منها بقيت م�ستعملة 

حتى القرن الرابــــــع. وقد حفرت احلجرات 

ر�ص ويف ال�سخر الطبيعي،  أ�سفل الأ ال�سفلية ا

أو  ومن ثم متت ك�ســــــوتها بطبقة من اجل�ص ا

احلجارة الكل�ســــــية وزينت بديكور تزييني اأو 

أو بو�ساطة  نحتي وبكرثة املنحوتات الهند�سية ا

ال�سور اجلدارية )الفري�سكات(.اأما املداخل 

ر�ص بو�ســــــعية  فقــــــد وجدت يف م�ســــــتوى الأ

خري  أو امليــــــالن. ويف الطــــــرف الأ املنحــــــدر ا

الداخلي يوجد درج منحدر درومو�ص.

وقد و�سف الباحث قاوليكوو�سكي ثالثة 

منــــــاذج من الغرف اأو احلجــــــرات اجلنائزية 
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ارتكزت على �ســــــكل خمطط كمعيار وحمتوى 

براج اجلنائزية  منوذجي. وعلى العك�ص من الأ

فمن غري امل�ستطاع تكوين درا�سة ذات ت�سل�سل 

تاريخــــــي وتدرجــــــي للنمــــــاذج املختلفــــــة يف 

املخطــــــط، وكل ذلك يقود اإىل العتقاد باأنها 

أوان واحد. كانت ت�ستعمل معاً وبوقت وا

مثلة والنماذج ل ترجع يف  وجميع هذه الأ

بنائها اإىل تاريٍخ واحد؛ ففي �سورية ال�سمالية 

جنــــــد اأن التوابيت احلجرية املنت�ســــــبة فوق 

ركيزة يرجــــــع تاريخها اإىل القرن الرابع. اأما 

يف اجلنــــــوب فاإن غياب الن�ســــــو�ص الكتابية 

ثرية متنع من طرح اأي  وحتى جميع اللقى الأ

افرتا�ص لتاريخ حمدد. مع افرتا�ص اأن مدفن 

وائل للميالد وذلك  قنوات يعود اإىل القرون الأ

عمال التــــــي جرت على  بناًء علــــــى منهج الأ

ثري من اخلارج وبعناية فائقة. اأما  البناء الأ

مدفن اأم اجلمال فيعــــــود اإىل العهد النبطي 

وذلك بناًء على الن�ســــــب الذي نفذ مندجماً 

�سمن اأدراج مدخل املدفن.

البن���اء  ذو  املدف���ن  ال�شاب���ع:  النم���وذج 

التذكاري: 

وهو منوذج البنــــــاء اجلميل الذي يرتفع 

أربعة  فوق مدفن على �سكل م�ساطب، ولدينا ا

مناذج منها بحيث ميتلــــــك كل واحد واجهة 

ترتفع فوق املدفن على �ســــــكل م�ســــــاطب مت 

الك�سف عنها موؤخراً يف حوران ومن �سمنها 

خر يف ب�رشى،  منوذجني اأحدهم يف �سقا والآ

وهذه النماذج غري معروف يف �ســــــورية حتى 

ن. الآ

وقد بني مدفن �ســــــقا بحجــــــارة بازلتية 

منحوتة بزوايا قائمــــــة ودقيقة التحديد يف 

الواجهات اخلارجية، بينما �سماكة اجلدران 

من احل�سو الداخلي لها فقد تكونت من كتل 

حجرية ثخينة وغ�ســــــيمة ينــــــدر وجودها اأو 

ا�ســــــتعمالها يف هند�سة العمارة اجلنائزية يف 

ثرية  بدة الأ هذه املناطق. وقد مت بناء هذه الآ

فوق تاأ�ســــــي�ص ذي �ســــــكل مثمن الزوايا نفذ 

على تنه�ص  على �سكل ثالث عتبات، ويف الأ

ربع. بينما توجد يف  م�سطبة فوق اجلهات الأ

املركز حفرة مبنية بحجارة منتظمة، كما جند 

حجراً بارزاً على �ســــــكل قن�سل ب�سيط �سمن 

واحدة مــــــن اجلهات ال�ســــــغرية من احلفرة 

مع كوة �ســــــغرية انغر�ست داخل اجلدار على 

طول جهة واحدة. وهذان العر�سان مل يظهرا 

مر اإزالة  بو�ســــــوح جيد، ولذلك يتطلــــــب الأ

عمــــــال ال�رشورية  نقا�ــــــص والتنظيف والأ الأ
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للو�ســــــول اإىل املعرفة الدقيقة لعملية الدفن 

والتكفني.

اأما يف ب�رشى فقد متَّ الك�سف عن املدفن 

يف املقربة اجلنوبية مــــــن املدينة، وقد ارتكز 

البناء فوق تاأ�ســــــي�ص دائري بلغ قطره 6،46 

م، مكون من ثالث م�ساطب ركبت على �سكل 

أربع ركائز تخرج من قاعدة  متدرج، وكذلك ا

مركزية مندجمة وموحدة خ�س�ســــــت لرتتكز 

ربع املنحنية وامل�ســــــتديرة  عليها اجلدران الأ

بانفتــــــاح بلــــــغ 1،55 م. وكانــــــت حتوي هذه 

الواجهات توابيت حجرية اأو متاثيل جنائزية 

مثلة  قدمــــــت مدينة ب�ــــــرشى العديد مــــــن الأ

عنها.

وحتت البناء يوجــــــد مدفن يحتوي على 

�ستة اأماكن للدفن يتم الو�سول اإليها بو�ساطة 

درج. وهذا املدفن ال�ســــــفلي امتلك خا�سية 

بوجــــــود كوى على �ســــــكل حلود مــــــن توابيت 

حجرية م�ســــــقفة باأغطيــــــة، وكل غطاء جاء 

على �ســــــكل بالطة حجرية �سخمة ت�سمح يف 

و�سع ج�سم اأخر فوقها، مبعنى وجود متوفني 

اثنني داخل ارتفاع الكوة العلوي والذي جاء 

على �سكل مقبب �سمن مركز يبلغ 90�سم.

ثريتني  بدتني الأ أّمــــــا تاريخ بناء هاتني الآ ا

يف كل مــــــن ب�رشى و�ســــــقا فلــــــم يتم حتديده 

أثناء احلفريات.  أثرية ا لعدم العثور على لقى ا

ولكن تقنيــــــة النحت املتقنة واملظهر اجلميل 

أ�ســــــالة ال�ســــــكل العام  للحجــــــارة وكذلــــــك ا

والركائز  للجدران  والتق�سيمات  والتخطيط 

يف مدفن ب�رشى �سمحت يف اإرجاع بنائه اإىل 

أو الفرتة التي تلته من القرن  العهد النبطي ا

الثاين وبداية القرن الثالث للميالد.

ون�ســــــري هنا اإىل اأن ال�سيء العملي والهام 

الــــــذي يتمحور حوله بنــــــاء املدفن يف الهواء 

الطلــــــق يقــــــود اإىل احلديــــــث عــــــن التوابيت 

احلجريــــــة املنت�ســــــبة فــــــوق الدكــــــة وكذلك 

أ�ســــــفل بناء  التابــــــوت احلجــــــري املوجود يف ا

مقو�ــــــص يف معرة �ســــــيلف ويف اجلوانية ويف 

كوكتنيا وجمدل حيث يكون التابوت احلجري 

أ�ســــــفل جنــــــاح البناء اجلميــــــل مع غطاء  يف ا

حجــــــري وكما هو احلــــــال يف اجلوانية ويف 

معرة بيطار اأي�ساً.

النم���وذج الثامن: املدف���ن اأو القرب املبني 

ر�س:  فوق �شطح الأ

وهو قرب ب�رشى الواقع يف املقربة اجلنوبية 

حيث يثري منوذجه النتباه من خالل �ســــــكله 

ثــــــري اجلميل وكذلك  الرباعــــــي ومدخله الأ
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والبــــــاب احلجري،  املزخرفــــــة  التجاويــــــف 

اإ�سافة اإىل جميع عنا�رش البناء واملكونة من 

احلجر، ويتمتع القرب بخا�ستني:

وىل تبقى يف منوذجه ونظافة النحت  - الأ

خرى مما  والبناء يف الواجهة ويف اجلهات الأ

يطرح ت�ســــــاوؤل فيما اإذا كان القرب يتو�ســــــط 

قبور اأخرى من هذا ال�سنف؟

- والثانية اأن القرب وحتى عام 1985 بقي 

ينتمي اإىل منوذج ال�رشيــــــح الكامل موزوليه 

ر�ص  مبعنى البناء املبني كاماًل فوق �سطح الأ

مع حجرة داخلية حيث ن�ساهد ثالثة توابيت 

حجريــــــة فوق ثالث جهات، وقد فقدت هذه 

التوابيت منذ ذلك الوقت.

ويف عــــــام 1986 وبعد رفع بالط حجرة 

ر�ســــــي متَّ ف�ســــــح املجال مل�ساهدة  الطابق الأ

ر�ص ت�ســــــكالن ثالث حفر  طبقتــــــني حتت الأ

م�ســــــقفة ببالط ومو�ســــــوعة جنباً اإىل جنب 

ب�ســــــكٍل طــــــويل باملقارنة مع جدار ال�ســــــدر 

يف كل م�ســــــتوى طابقــــــي. ويف هــــــذه احلالة 

ول مــــــن الداخل كان  جنــــــد اأن امل�ســــــتوى الأ

يتم الدخول اإليه مــــــن خالل مدخل نفذ يف 

م�ستوى تاأ�ســــــي�ص القرب ذي الواجهة. وتوجد 

�ســــــمن البالط احلجري يف امل�ستوى العلوي 

فوهــــــة دائرية مت�ســــــلة مع احلفر ال�ســــــفلية 

رمبا كانت خم�س�ســــــة لتجميع العظام اأو من 

اأجل التكرمــــــات اجلنائزية؟ ول يوجد جمال 

أو الفوهة قد متت  لل�سك يف اأن هذه التهيئة ا

ونحتت يف الوقت الذي مت فيه عمل البالط 

نف�سه. اأما تاريخ القرب فمن املمكن اأن يكون 

�سباب.  معا�رش اإىل املدفن ال�سابق ولنف�ص الأ

الق���رب  اأو  املدف���ن  التا�ش���ع:  النم���وذج 

املختلط: 

ويندرج �ســــــمن القبــــــور املختلطة منوذج 

�ســــــيل الــــــذي مازال حتى  القرب التقليدي الأ

ن غري مثري لالنتباه ب�ســــــكٍل كاٍف؛ ويتعلق  الآ

ر�ص  مر هنا يف القبور املتواجدة حتت الأ الأ

وتعرف با�سم التمولو�ص التي تظهر على �سكل 

كومة مــــــن احلجارة املخروطية فوق املدفن. 

أ�ســــــار العديد من الباحثني اإىل كثري من  وقد ا

النماذج على طول نهر الفرات، وب�سكل خا�ص 

أبو جالل- �ســــــك احلمام  يف عــــــني احلجل- ا

- دورا اأوروب�ــــــص. كما ك�ســــــفت بعثات اإنقاذ 

أثــــــار حو�ص الفرات عن العديد من النماذج  ا

وو�ســــــفوها ب�سكل مف�سل خا�سًة يف املنطقة 

الواقعة بني الرميلة وال�سلنكاحية. ويف جنوب 

أ�سار الباحث جورج ن�رشاهلل اإىل  �سورية فقد ا

العديد منها منذ بداية القرن الع�رشين. 
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كما ك�سف الباحث تالون عن هذه النماذج 

يف �ســــــهل البقاع ويف منطقــــــة الهرمل وهي 

قرب من البئر الرت�ســــــيبي. وهذا ال�ســــــكل  الأ

يتنا�ســــــب اأن يكون موقع تراكم جارة اأكرث من 

كونه قرب اأو �رشيح. وقد اأظهرت احلفريات 

ثرية يف �ســــــيع عن وجود حجرات �سخمة  الأ

وغــــــري منتظمة بنيت بحجارة نحتت من كتل 

حجرية كبرية، ويوجد يف مركز احلجرة عمود 

ارتكاز يحمل بالط ال�ســــــطح، وبعد م�ســــــافة 

أخــــــر اأقل عمقاً يتم الولوج  قليلة يوجد قرب ا

اإليــــــه من خــــــالل تقبــــــب منحدر)درومو�ص( 

ب�سكل ملحوظ وم�سقف بحجارة.

 وجند العديد من هذه النماذج املتناثرة 

يف كامل منطقة �ســــــيع واللجــــــا بني منطقة 

جمدل وداما. وكذلــــــك املنطقة الواقعة بني 

ملح ودير الن�رشاين يف اجلنوب ال�رشقي من 

جبل حــــــوران، وهي متناثــــــرة وغري منتظمة 

احلجــــــارة مع حفرة مهيــــــاأة يف منحدرات اأو 

تراكب حجارة ب�ســــــيطة تبنى يف و�سط القرب 

على �ســــــكل ركيزة، بينما توجد دائرة اأخرى 

حجرية حماذية على �سكل �سور. وهذا التكوم 

اجلنائزي ي�سابه وب�سكل متقارب تلك النماذج 

املوجودة يف اجلولن.

 وال�ســــــيء ال�ســــــعب يف هــــــذه املواقــــــع 

حتديــــــد تاريخهــــــا، فهــــــل يرجــــــع اإىل ع�رش 

الربونز الو�ســــــيط كما هو حال بع�ســــــها يف 

حو�ــــــص الفرات وحــــــوران واجلولن؟ اأما يف 

�ســــــيع وداخل منطقة اللجا فريجح اإرجاعها 

اإىل تاريــــــخ اأحدث وذلك ب�ســــــبب املوجودات 

الفخارية والزجاجية والتي تعود دون �ســــــك 

ول  اإىل العهد النبطي وب�سكل خا�ص القرن الأ

ق. م. ومن املفرت�ــــــص العثور يف هذه القبور 

وكمــــــا هو احلال يف مناطق اأخرى على مواد 

تعود اإىل ع�رش النيوليتيك وباأ�سكال م�ستمرة 

ومتكــــــررة با�ســــــتمرار مع اإعادة ال�ســــــتعمال 

كموقــــــع جنائــــــزي يف العديد من الع�ســــــور 

التاريخية يف �سورية. 

ثالثًا-املدفن اأو القرب الهوائي:

وهو منط القرب اجلنائزي املبني ب�ســــــكل 

ر�ص اأو فوق �سطح  كامل يف م�ستوى �سطح الأ

مثلة التي  ر�ــــــص، وظهر منه العديد من الأ الأ

تندرج �سمن النماذج التالية: 

احلج���رة  ذو  املدف���ن  ول:  الأ النم���وذج 

الرباعية: 

يكون على �ســــــكل حجرة تاأخذ ال�ســــــكل 

الرباعــــــي، ووجد هذا النمــــــوذج يف منطقة 
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�ســــــيع وقنوات وح�سب ما جاء عند بتلر فمن 

املمكــــــن العثور على مثل هــــــذا املدفن ولكن 

على �ســــــكل قبور �سفلية دائرية اأو مكورة من 

اخللف ومك�سوفة يف املقدمة بو�ساطة قنطرة 

أمــــــا املدخل فيفتح على  أو تقو�ــــــص حجري، ا ا

دهليز، واحلجرة املخ�س�ســــــة للدفن حتوي 

على توابيت حجرية.

وقــــــد متَّ التنقيــــــب يف واحــــــد مــــــن هذه 

املدافن من قبل البعثة الفرن�سية حيث توافق 

الك�ســــــف كلياً مع الو�سف الذي جاء به بتلر: 

فقد جــــــاء املدفن على �ســــــكل دهليز مقبب 

مع مدخل يفتح على حجرة مربعة ال�ســــــكل 

مبنيــــــة من حجارة بازلتيــــــة نحتت حجارتها 

ر�ســــــية ببالط  ب�ســــــكٍل جيــــــد، ومت تبليط الأ

حجري يغطي املدفن مع وجود طنف حتمل 

خرى على  البــــــالط املرتكز من اجلبهــــــة الأ

عمود �سميك يرتفع فوق تاج و�سع يف مركز 

احلجرة. ويحيــــــط يف املدفن من اخلارجي 

كتل من احلجارة نحتت ب�ســــــكل غري مهذب. 

وهذا املكان اأعيــــــدت تغطيته كلياً وبالكامل 

بهــــــذه الكتل احلجرية لتعطيــــــه مظهراً لقرب 

أو الرتاكمي، ومثال على  على منط التومويل ا

ذلك: القربان املوجودان حالياً يف قنوات.

النموذج الثاين: القرب - املعبد: 

وهذا النموذج ذو تقليٍد قدمي يرجع اإىل 

جذور تاريخية قدمية، ثم تو�ســــــع انت�ســــــاره 

ب�ســــــكل ملحــــــوظ مع بدايــــــة القــــــرن الثاين 

للميــــــالد وظهر حتت ا�ســــــم املعبــــــد- القرب. 

ومعظم هذه القبور معروفة منذ وقٍت طويل 

وب�سكل خا�ص يف �ســــــورية ال�سمالية. ومنها: 

القبور– املعابد يف باموقا– با�ســــــاكوح– دير 

م�ســــــم�ص– حا�ص– كناكر– ق�رش العرو�ص– 

خربة حا�ص– رويحا.

ويف �ســــــورية اجلنوبية القــــــرب- املعبد يف 

عتمان الذي يرجع اإىل القرن الثاين للميالد 

والــــــذي يحوي علــــــى كوة لوكــــــويل يف جدار 

�سدر الغرفة العليا، وقرب رمية اللحف خارج 

منطقة اللجا وقد متَّ بناوؤه فوق دكة ويتقدم 

أربعة اأعمــــــدة يف الواجهة، كما حتوي  القرب ا

احلجرة املركزية ثالثــــــة منحنيات مقنطرة 

ذات قاعــــــدة تاأخذ ال�ســــــكل الرباعي وهذه 

املنحنيات حتت�سن التوابيت احلجرية.

ويعتلي بوابة املدخل �ساكف �سخم وقوي 

م�ســــــكاًل حو�ســــــاً لتابوت حجري من خالله 

يتم الدخول اإىل داخل املدفن. وب�سبب �سيق 

املكان فقد اأ�سيف اإليه ملحق رمبا خ�س�ص 
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من اأجل جتميع عظام املتوفني ال�ســــــابقني، 

و�سمن تاأ�سي�ص الدكة )البوديوم( متت تهيئة 

�ســــــت كوى و�سعت يف نف�ص اجلهة على �سكل 

طبقتني تو�سعت فوق بع�سها البع�ص بحيث 

حوى كل �ســــــف ثالثة اأخاديد و�ســــــمن هذه 

ال�سل�ســــــلة يندرج مدفن مدينة �سهبا املعروف 

با�ســــــم فيليبيون املبني يف منت�ســــــف القرن 

الثالث.

النم���وذج الثالث: املدافن املقببة )منوذج 

:)hypogées هيبوجية

ر�ص  أ�سفل الأ يبنى املدفن يف هذه النماذج ا

على �سكل كوى اأو دخا�سي�ص طبقية اأو منفردة 

)منوذج لوكويل(، ويتم النزول اإليها بو�ساطة 

أ�سفل الربج كما هو احلال يف تدمر.  درج يف ا

ر�ــــــص ياأتي البناء على �ســــــكل برج  وفــــــوق الأ

جنائزي مقبب ومرتفع، ويتم حفر املدفن يف 

ر�ص اأو يف ال�سخر الطبيعي ومن  أ�ســــــفل الأ ا

ثم يق�سم على �سكل حجرات �سفلية بو�ساطة 

جدران تبنى من احلجر الكل�سي ومن ثم يتم 

تلبي�ســــــها بطبقة من اجل�ص املزين بال�سور 

اجلداريــــــة واإغنائها باملنحوتات الهند�ســــــية 

ذات النحت الفني الدقيق. اأما املدخل فيتم 

ر�ص بو�سعية املنحدر  تنفيذه يف م�ســــــتوى الأ

املائل ثم يليــــــه درج داخلي منحدر بعد ذلك 

رواق مركزي تتفرع منه دهاليز تنفذ داخلها 

أو الدخادي�ص )منــــــوذج درومودو�ص(  الكوى ا

أو  أو الكوات والدخادي�ــــــص )منوذج لوكويل( ا ا

املدفن ذو التقبب )منوذج هيبوجيه( املرتفعة 

على �سكل برج جنائزي .

رابعًا - قبور املغازل:

ثم لدينا منــــــوذج املدافن التي ترجع اإىل 

ول ق. م وخا�سًة املدافن الفينيقية  لف الأ الأ

يف ال�ساحل ال�ســــــوري والتي مازالت اأمثلتها 

ظاهــــــرة يف منطقة عمريــــــت وتعرف حملياً 

أبنية جنائزية  با�سم املغازل. وهي عبارة عن ا

ر�ص ويرتفع  يبنى فيها املدفــــــن يف جوف الأ

فوقــــــه بناء خمتلــــــف يفوق ارتفاعــــــه الع�رشة 

أمتــــــار، ويــــــزداد ارتفاعاً كلما زاد تن�ســــــيد  ا

النواووي�ص التي تبنى يف الداخل على �ســــــكل 

حجرات جنائزية باأنواعها املختلفة، وبذلك 

�سكال التالية: تتنوع قبور املغازل لتاأخذ الأ

ول - القرب الهرمي:  النموذج الأ

 وهو عبارة عن برج اأ�سطواين يرتفع فوق 

قاعدة ذات �سكل تكعيبي، بينما يكون املظهر 

العلوي للبناء على �سكل هرمي، اأما القبو يف 

ر�ص فيتكون من حجرتني:  أ�سفل الأ ا
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 loculi وىل تكون على �ســــــكل حلــــــد الأ

أو نواوي�ــــــص، والثانيــــــة فمــــــن  ذي اأخاديــــــد ا

أنها �ســــــممت لتكون قرب ال�سخ�سية  املرجح ا

املوؤ�س�ســــــة لل�رشيح فقط؛ وهي بذلك حتتوي 

على م�ســــــطح مرتفع يف املركــــــز. اأما مدخل 

ال�رشيح: فيكون على �ســــــكل منحدر لطيف 

ورقيق يتم الولوج اإليه بو�ساطة �سل�سلة مكونة 

من ثالثــــــة اأدراج متتالية، وكل واحدة مكونة 

ت  جزاء امتالأ من درجتني. وجميع هــــــذه الأ

نقا�ص التي تعود اإىل العديد  بالرتاكمات والأ

مــــــن احلاجيات املتدرجة تاريخياً بني القرن 

أنها بقيت  ول ق. م. وهذا ما يوؤكد ا الرابع والأ

ذات ا�ستعمال متوا�سل. 

النموذج الثاين - القرب ذو القبة:

أو ركيزة  وهــــــو بناء يحتــــــوي على دكــــــة ا

دائرية حم�ســــــونة من اخلارج باأ�سكال نحتية 

أ�ســــــود تربز على �ســــــكل  أربعة ا مكونــــــة مــــــن ا

على  نتوءات دائرية حمدبة ال�ســــــكل. ويف الأ

ينه�ص البناء م�ســــــكاًل برجاً اأ�سطواين متوج 

بقبة نحتت اأر�ســــــية حميطها اخلارجي على 

�ســــــكل م�ســــــننات تثبيت وبــــــروزات واأخاديد 

ت�ســــــابه املنهج املعماري املتبع يف بناء املعبد. 

ثري وقبته  وجاء العر�ص العام لهذا املبنى الأ

م�سابهاً ب�سكٍل جيد اإىل املبنى اجلنائزي الذي 

ذكر �ســــــابقاً مع بع�ص الختالفات الب�سيطة 

يف املخطط الذي عر�سه الباحث رينان.

خمطــــــط البناء: وهو عبارة عن رواق ذي 

درج وم�ســــــطبة متو�ســــــطة نفذت يف مقدمة 

وىل، مــــــع تنفيذ �ســــــتة اأخاديد  احلجــــــرة الأ

علــــــى �ســــــكل نواوي�ص. وتفتح هــــــذه احلجرة 

مبا�رشًة على ال�سالة املخ�س�سة اإىل موؤ�س�ص 

ال�رشيح. وقد تبني اأن هذه القبور قد طراأت 

�سافات منذ  عليها التعديات والنتهاكات والإ

القدم، والدليل على ذلك العثور يف و�سطها 

أثرية ترجع اإىل ع�سور خمتلفة  على عنا�رش ا

بدًء من القــــــرن اخلام�ص ق. م وحتى القرن 

ول ب. م، ومنها: مقاب�ص وعراوي وردية  الأ

ال�ســــــكل وجرار واأ�رشجة و�سمعدانات ومتائم 

وتعويذات. وقد بلغ ارتفاع الن�ســــــب ت�ســــــعة 

اأمتار، وعر�ص القاعدة خم�سة اأمتار.

رابعًا - القرب منوذج ال�رصيح: 

ويندرج هذا النمط �سمن جمموعة القبور 

�رشحة التذكارية )موزوليه(  أو الأ الف�سائية ا

حيث تكون بع�سها م�سقوفة باأ�سقف هرمية. 

وهذا ما جنده يف �سورية ال�سمالية كاأ�رشحة 

البارة و�رشيح حا�ص ذي الطابقني- الغ�سفة- 
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معراتا- قلعة كالوتا- ربياح- �رشجال- تلتيتا. 

وهذه القبور تكون دائماً مزينة بزينة نحتية 

يف الزوايا وفــــــوق ال�ســــــواكف العلوية وفوق 

الكورني�ســــــات، كما اأن �ســــــطوحها تكون على 

�ســــــكل هرمي واأحياناً تكون عالية الرتفاع. 

وفوق هذه ال�ســــــطوح تنفذ بروزات �ســــــغرية 

بنية  تربز فوق كامل الرتفاع. وجميع هذه الأ

ينح�رش تاريخها بني القرن الرابع واخلام�ص 

وال�ساد�ص للميالد.

اأما يف جنوب �ســــــورية فريجع بناء عمرا 

أو  ول ق. م ا يف ال�ســــــويداء اإىل نهاية القرن الأ

ول للميالد. وجــــــاء ال�رشيح على  القــــــرن الأ

�ســــــكل بناء تكعيبي جنائزي جتميلي حقيقي 

)نف�ص( بطول �ســــــلع كامل 9 م. وينتمي اإىل 

منط القرب ذي ال�ســــــطح الهرمي. ويف مدينة 

قنوات فما زال هناك قرب ظاهر يف املدينة، 

ومنــــــوذج اأخر زيــــــن يف منحوتــــــات وتيجان 

وركائــــــز على النمط الكورنثي، وقرب اآخر يف 

ذاكري علــــــى طرف اللجــــــا. وكذلك ال�رشيح 

اجلميــــــل يف فكعا الذي مازالــــــت منحوتاته 

موجودًة يف املوقــــــع، ويف الداخل يوجد قرب 

يعترب من اأجمل القبور يف �سورية اجلنوبية. 

ولدينــــــا اأمثلة اأخــــــرى مثل �رشيــــــح منطقة 

الهرمــــــل املمتلئ يف البقــــــاع، وكذلك �رشيح 

�سامب�ســــــيجريام يف حم�ص واملبني على �سكل 

أي�ساً  أوبو�ص( فقد جاء �سطحه ا كتلة �سبكية )ا

ب�سكٍل هرمي.

بنيــــــة اجلنائزيــــــة جميعاً ذات  وهــــــذه الأ

�سطوح هرمية؛ وال�سبب يف ذلك اأن الت�سقيف 

الهرمي قد انت�رش وب�ســــــكل وا�ســــــع يف �سورية 

�رشحة  وعرب ع�سوٍر خمتلفة. وكان يغطي الأ

�رشحة  أو الطابقني، مبعنى الأ ذات الطابــــــق ا

الطابقية. وهذا التقليد يف ال�سطح الهرمي 

يربــــــط يف جــــــذوره التاريخية بــــــني التاأثري 

هرامات،  امل�ــــــرشي القــــــدمي املطبــــــق يف الإ

والتقليد الهلين�ستي الذي انت�رش على منوذج 

أ�ســــــيا ال�ســــــغرى   يف ا
)3(

�رشيح هايل كارنا�ص

الذي �سبب ولدة منوذج �سمل كامل التقاليد 

املتبعة يف القرب الهلين�ستي حيث وجدت منه 

مثلة يف فل�سطني و�سورية مثل:  العديد من الأ

قرب زا�ســــــاري والقبور اله�سمونية يف مودين 

وقرب هيلني يف اديابني. 

مع التاأكيد اأن ا�ســــــتخدام الهرم يف بالد 

ال�ســــــام كانت له جــــــذور تاريخية قدمية يف 

البنــــــاء ويف املفهوم اجلنائزي وخا�ســــــة عند 

ر�ص  نباط حيث جند الهرم يرمز فوق الأ الأ
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اأو فوق ج�سم املتوفى اإىل نف�ص امليت كما هو 

احلال بالن�سبة للم�سالت املنحوتة يف مدينة 

البرتاء اأو مدينة القد�ص.

خام�شًا - القرب ذو الربج اجلنائزي: 

براج  قدمــــــت �ســــــورية العديــــــد مــــــن الأ

اجلنائزيــــــة الغزيــــــرة يف حو�ــــــص الفــــــرات 

وب�سكل خا�ص مدن دورا اأوروب�ص- احلالبية 

وباغو�سة والكني. ويف �سورية اجلنوبية تكلم 

أبــــــراج يف اأكرث من  الرحالة ال�ســــــابقني عن ا

ثالثني موقعاً خمتلفــــــاً منها املربع والدائري 

براج ما  مر يف تدمر. وهــــــذه الأ وكذلــــــك الأ

زالت معروفة ب�سكٍل جيد، كما اأن ق�سماً منها 

مازال وا�سحاً. بينما يف �سورية اجلنوبية قد 

اختفت جميعها تقريباً.

براج يف حوران برج ب�رشى  أ�سهر هذه الأ وا

وبرج �سقا الذي قدم ثالثة كتابات جنائزية، 

وبــــــرج جمرين وبــــــرج الرباج يف ال�ســــــويداء 

وبرج حيط وبرج هيــــــت، كما قدمت القرية 

بع�ص النماذج التي ا�ستعملت فيها ال�سواكف 

أو ذيــــــل كلمة  مــــــع اإطــــــارات ذات اأطاريــــــف ا

mnemeîon( منيميون( وا�ســــــم املتوفني. 

ويوجد اأي�ساً برجان كبريان يت�سابهان ب�سكل 

براج يف قنوات اأحدهما يف  غريب مع تلك الأ

خر يف قرية ملح ال�رشار يف  قرية عرمان والآ

اجلنوب ال�رشقي من جبل العرب.

براج حتتفظ  وما زالــــــت بع�ص هــــــذه الأ

ر�ص،  ربع اأو اخلم�ــــــص فوق الأ بطوابقهــــــا الأ

ومتتلــــــك نف�ص الهند�ســــــة املعماريــــــة ونف�ص 

خر  الفوا�ســــــل التي تف�سل بني كل طابق والآ

بو�ســــــاطة مداميــــــك من البــــــالط احلجري 

والكورني�ســــــات ذات امليالنــــــات، مــــــع غياب 

وفقدان الرتتيب والتنظيم الداخلي، لدرجة 

أنهــــــا مل تت�ســــــمن يف احلقيقــــــة املحتويــــــات  ا

ثرية  بنية الأ التي تدرجها �ســــــمن فهر�ص الأ

اجلنائزية اجلميلة.

اأما املدخل املــــــوؤدي اإىل اجلناح الطبقي 

بنيــــــة فيتــــــم تنفيذه على �ســــــكل  يف هــــــذه الأ

مدخــــــل ذي مقيا�ص �ســــــغري ينفــــــذ يف زاوية 

أبراج تدمر اأو يف الفرات  ال�سقف، بينما يف ا

فقد نظمت على �ســــــكل كوى �ســــــمن �سماكة 

اجلــــــدران تفتح على اخلارج اأو على الداخل 

مع الدرج كمنفذ. 

و�ســــــاف عن  ويجب التذكري اأن بع�ص الأ

بنــــــاء الربج كانت تطلق اأحيانــــــاً على القبور 

�رشحة ذات  ر�ص مبا فيها الأ املبنيــــــة فوق الأ

الطابق كما هو احلال يف قرية جمدل. وهذا 
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براج التــــــي مازالت  مــــــر ينطبق علــــــى الأ الأ

ظاهرة يف مدينــــــة قنوات والتي كانت عبارة 

أنه �ساهد توابيت  عن قبور، وقد ذكر بوختري ا

حجرية داخل واحدة من بينها.

نَّ ق�ســــــماً كبرياً من بينها وب�ســــــكل 
أ كمــــــا ا

أبراج  خا�ــــــص يف مدينة قنوات مل تكن �ســــــوى ا

مراقبة زراعية يف هــــــذه املنطقة الغنية من 

�سوار وتعدد  اجلبل. كما اأن موقعها خارج الأ

الطرقــــــات الزراعية وبعدها عن امل�ســــــاكن 

أو  أبراج ذات هدف زراعي ا جعلها عبارة عن ا

ا�ســــــرتاتيجي ليعطى زيادة يف املراقبة وعدد 

املراقبني، كما اأن موقعها كان ي�ســــــادف اإىل 

جانب �رشيح يعــــــود اإىل فرتة لحقة رمبا يف 

القرن الثاين للميــــــالد. وهذه احلالة تنطبق 

علــــــى العديد من احلالت املتكررة واملنت�رشة 

براج الدائرية يف املنطقة والتي لي�ص  بكرثة لالأ

لها اأي طبيعــــــة جنائزية. وممــــــا يوؤكد ذلك 

وجود كتابــــــة جمهولة املوقع وجدت يف قرية 

�ســــــليم ت�ســــــري اإىل بناء برج »من اأجل حماية 

واأمن امل�ســــــافرين« وكانت تبنى ب�ســــــكل جيد 

و�ساط الجتماعية  وذلك ح�سب التاريخ والأ

للم�سئولني.

بــــــراج الدائرية،  وقد فقدت معظــــــم الأ

ولذلك ي�سبح من ال�سعب ال�ستنتاج بتحديد 

بناء اأو مكان برج جنائزي يف الوقت احلا�رش 

�سوى برج وجد يف املقربة الغربية يف ب�رشى 

والذي متت م�ســــــاهدته من قبــــــل بتلر، ومع 

ذلــــــك زالت معامله كليــــــاً يف الوقت احلا�رش، 

وجاء و�ســــــفه من قبل برينو على �ســــــكل برج 

على بو�ســــــاطة كورني�ص مزين  ينتهــــــي من الأ

أ�ســــــود، وهناك بــــــرج اآخر دائري متَّ  بروؤو�ص ا

أنه اندثر  التاأكد منه يف خربة اخل�ســــــني، اإل ا

وفقدت عنا�رشه يف الوقت احلا�رش.

اأما يف تدمر فال�ســــــورة اأو�سح من ذلك؛ 

براج اجلنائزية قائمة  حيث مازالت بع�ص الأ

هناك وبكامل عنا�رشهــــــا املعمارية تقريباً. 

براج املرتفعة حتى م�ستوى اخلم�سة  فنجد الأ

طوابق وتعرف اأي�ساً كما هو احلال يف جنوب 

�سورية با�سم نف�ص. وجميع العنا�رش املعمارية 

بنية من احلجر الرملي ال�سل�سايل  يف هذه الأ

بنية يف  أو داكــــــن اللون، وهي بذلك عك�ص الأ ا

جنوب �ســــــورية والتي بنيت جميعها وبكامل 

�سود. عنا�رشها من حجر البازلت الأ

مــــــر فقــــــد ك�ســــــيت اجلدران  ولهــــــذا الأ

الداخليــــــة وترابطت احلجارة مع بع�ســــــها 

البع�ص وك�سيت الفراغات بطبقة من الطني، 
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وقد �ســــــاعد على تثبيتهــــــا النعومة يف نحت 

احلجارة، كما �ساعدت النتوءات والتجاويف 

احلا�سلة من خ�ســــــونة احلجارة على تثبيت 

الطني ب�ســــــكٍل جيد. كما �ساعد هذا الك�ساء 

براج يف  على قوة البناء وعلى ا�ســــــتمرارية الأ

ن. حمافظتها على بنيانها حتى الآ

براج اجلنائزية يف تدمر من  وتنح�رش الأ

حيث الهند�سة املعمارية والتق�سيم الداخلي 

أ�ســــــناف اعتمدت لتكون  للمدافن اإىل ثالثة ا

بــــــراج اجلنائزية لي�ــــــص يف مدينة  اأمناط الأ

بنية  تدمر فقط واإمنا كمنهج معماري لهذه الأ

غريقي  اجلنائزية يف بالد ال�ســــــام والعامل الإ

والروماين على ال�سكل التايل: 

ول: وهو منوذج املدفن  النمــــــط الأ  -1

ذي الكــــــواة )لوكــــــويل( حيــــــث بنيت ونظمت 

�سمن حيز الركيزة التي يتم الولوج اإليها من 

�سلوب ي�ساعد يف احل�سول  اخلارج. وهذا الأ

على اأكرب عدد ممكن من الكوات املخ�س�سة 

للدفن. ومــــــن املمكن حتويل هذه الكوات يف 

اجلــــــدران الداخلية وعلى كامــــــل امتدادها 

لتكــــــون اأماكن للدفــــــن يف الوقت الذي تلتف 

دراج وتتعرج داخل اجلدران اخلارجية  فيه الأ

وجدران احلجرات الداخلية بالوقت نف�سه، 

بينما يكــــــون املدفن ال�ســــــفلي معــــــزول عن 

حجــــــرات الطوابق العلوية وبالوقت نف�ســــــه 

يوجد مدخل فا�سل ي�سمح يف املرور.

النمط الثاين: وهو تطوير للمنهج   -2

ول بحيث انح�رش الدرج املتدرج وامللتوي  الأ

ومل يعد ي�ســــــغل �سوى زاوية واحدة من الزوايا 

الداخلية، واأ�سبح الدرج يبلغ م�ستوى ال�سطح 

�سلوب �ساعد على م�ساعفة  العلوي، وهذا الأ

عــــــدد طوابــــــق الدفــــــن، كمــــــا اأن اجلدران 

الداخليــــــة مل تعد تبنى من حجارة غ�ســــــيمة، 

واإمنا من حجارة نحتية ب�سكل جيد وحمكمة 

احلــــــدود والزوايا وتاأخذ �ســــــكل امل�ســــــتطيل 

مر �ساعد بالطبع على  ب�سكل دائم. وهذا الأ

بناء الربج ب�ســــــكل عمودي متقن، واأحياناً مع 

ميالن ب�ســــــيط نحو الداخل وح�سب الرغبة 

مر . وقد �ساعد  أو ال�رشورة اإن اقت�ســــــى الأ ا

بنيــــــة بالزينة  �ســــــلوب علــــــى اإغناء الأ هذا الأ

والتق�سيمات الهند�سية واملنحوتات اجلنائزية 

ماكن املنا�سبة. والتحكم يف و�سعها يف الأ

النمط الثالث: وقــــــد اختلف هذا   -3

النمــــــوذج عن النماذج �ســــــالفة الذكر بظهور 

براج بو�ســــــاطة الكوى ذات  تزيــــــني جديد لالأ

النتوءات البارزة يف اأعلى املداخل الرئي�سة، 
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خاديد الب�سيطة  طارات والأ وكذلك ظهور الإ

املحيطية، اأما ال�ســــــطح فكان م�سطح ال�سكل 

أو روؤو�ص مثلثة اأو هرمية  مع كورني�ص ب�سيط ا

متدرجة. 

أ�سلوب   وقد ربط منوذج مدفن اإيالبل بني ا

أ�س�ص  ر�سي، وقد ا الربج اجلنائزي واملدفن الأ

هــــــذا املدفن يف عام 103 م مــــــن اأجل اأولد 

وهب الالت اإيالبل- �ســــــاكي- مقيم- معني. 

وقد ا�ســــــتقل بناء املدفن ال�سفلي عن البناء 

أربع طبقات، كما نفذ له  الربجي املكون من ا

مدخل م�ستقل، وفوق الباب الرئي�ص وجدت 

لوحــــــة حتوي ن�ــــــص كتابي ت�ســــــري اإىل تاريخ 

التاأ�سي�ص وا�ســــــم املوؤ�س�سني. وقد زين املدفن 

خراج الفني للنافذة وال�رشير  من الداخل بالإ

خاديد والتيجان  اجلنائزي والركائز ذات الأ

الكورنثية وكذلك تزيني ال�سقف بالتق�سيمات 

لوان  الهند�ســــــية واملحجــــــرات امل�ســــــورة والأ

الزاهيــــــة وامل�رشقــــــة، كما عر�ســــــت متاثيل 

أبناء  �رشة بقي منها متثــــــال اأحد ا فــــــراد الأ لأ

اإيالبل فقط جاء عر�سة فوق باب املدخل. 

�شاد�شًا - القرب ذو بيت احلمام: 

وهــــــذا النموذج اجلنائزي متت اإ�ســــــادته 

بطريقٍة خا�ســــــة مل جند لها اأمثلة �ســــــوى يف 

حوران. ويتم البناء على �سكل بيوت وخاليا 

مرفوعة فوق القبور على �سكل بيوت احلمام. 

وتوجد العديد من ال�ســــــواهد الكتابية التي 

ت�سري اإىل قبور مرتفعة )ت�سمى موطن احلمام 

أو )من اأجل طيور  جنحــــــة ال�رشيعــــــة( ا ذي الأ

اليمامة( وهذه الن�ســــــو�ص وجدت يف قرى: 

عتيل- ب�رش احلرير- �ســــــقا- ازرع- خربة- 

ناحتة- جنران- ال�سنمني- �سليم- والثعلة.

كما اأن ال�سيغة اجلنائزية لهذه الن�سو�ص 

ل ترتك جمالً لل�سك؛ فجميع هذه الن�سو�ص 

تذكــــــر القرب مــــــن خالل �ســــــيغة مينيميينوم 

 tymbos اأو �سيغة تيمبو�صmnemeîon

ويف الوقت نف�سه الذي تذكر فيه ا�سم املالكني 

أو الذيــــــن ي�ســــــغلون القــــــرب واملتواجدون يف  ا

على )hyperthen اأي موطن احلمام(.  الأ

وهذا املظهر الفريــــــد للقبور املرتفعة والتي 

يعلوها موطن احلمام جتعلها مت�ســــــابهة مع 

براج. وتوجد ن�سو�ص كتابية اأخرى يف كل  الأ

من ب�رش احلرير و�سقا ت�ستعمل �سيغة بريقو�ص 

pyrgos للتعبري اإىل موطن احلمام.

ثرية اختفت  بنية الأ ولكن معظم هذه الأ

واندثرت مبا فيها قرب با�سو�ص يف �سقا الذي 

مت و�ســــــفه من قبل الرحالة يف نهاية القرن 
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املا�ســــــي فلم يوجد من عنا�ــــــرشه التي تعود 

اإىل تلــــــك الفــــــرتة اإل القليل، ولكــــــن باملقابل 

توجــــــد مقارنة ملحوظة من خالل بناء اأثري 

يف رمية اللحف علــــــى احلافة اجلنوبية من 

اللجا حيث توجــــــد الكتابة يف املوقع. اإل اأن 

بنــــــاء القرب- املعبد الذي كان جمال درا�ســــــة 

�ســــــابقة فقد متَّ حتويله لحقــــــاً. ففي اأعلى 

البناء النظيف واجلميل للمعبد نف�سه يظهر 

طابق اإ�سايف نفذ بطريقة خ�سنة نوعاً ما يف 

وقــــــٍت حديث جــــــداً. ويف داخل هذا الطابق 

ربع مت  وعلى كامــــــل الرتفاع يف اجلدران الأ

تنفيــــــذ كواة مربع ال�ســــــكل مبقيا�ص 18×22 

أربع نوافذ مت اإغالقها بو�ساطة �سفائح  �سم وا

حجريــــــة بازلتية ثقب كل واحــــــد منها باأربع 

فتحــــــات دائرية �ســــــغرية. وهــــــذه الفتحات 

ت�ســــــيء الطابق مع ال�سماح يف الوقت نف�سه 

للحمام بالدخول واخلروج. 

مع التذكري اأن هذا التقليد وجد يف العهد 

البيزنطي وب�سكل خا�ص يف القرن الرابع ملا 

كان للحمام من مدلول خا�ص عند امل�سيحيني 

وخا�ســــــًة احلمام املذكور يف الن�سو�ص التي 

ترجــــــع اإىل القــــــرن الرابع للميالد وخا�ســــــًة 

حمام اليمامة مع العلم اأن هذا التقليد ظهر 

فجاأًة يف القرن الرابع للميالد. 

بني���ة  الأ يف  النفي�ش���ة  اللق���ى 

اجلنائزية:

تكرمياً للميت من جهــــــة والقناعة التي 

حيــــــاء باأن هذا امليت �ســــــوف  كانــــــت لدى الأ

على ومن ثم يعود للحياة  ينتقل اإىل الرفيق الأ

من جديد، وكذلك لعدم انقطاعه عن الدنيا 

أثناء وفاتــــــه يف العديد من  فلذلــــــك حظــــــي ا

املكارم. ول نريد اأن ندرج يف هذا املو�ســــــوع 

النفائ�ص التي كانت ترافق الفراعنة وملوك 

مــــــر يحتاج اإىل  ن هذا الأ م�رش القدميــــــة لأ

بحث م�ســــــتقل وي�سمل ال�ســــــفينة التي كانت 

ترافــــــق امليــــــت والنفائ�ص التــــــي ل تعد ول 

حت�ســــــى وكذلك مو�ســــــوع التحنيط وغريه، 

واإمنــــــا يقت�ــــــرش بحثنــــــا هنا على الق�ســــــايا 

دلة وح�ســــــب التقاليد اجلنائزية  املوؤكدة بالأ

التي كانت متبعة يف بالد ال�سام والتي انتهت 

�ســــــالم وتنح�رش �سمن املوا�سيع  مع ظهور الإ

التالية:

القرب الذي ظهر على �ســــــكل البيت   -1

بــــــدي اجلميــــــل، وكان ذلك يتم�ســــــى مع  الأ

امل�ســــــتوى الجتماعــــــي والقت�ســــــادي لذوي 

امليت واملركز املرموق الذي كان ي�ســــــغله يف 

حياته ولهذا تدرجت القبور باأ�سنافها كافة 
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من الهرم الكبري اإىل ال�رشيح الفاخر فاملدفن 

بجميع مناذجه ومن ثم القرب.

يحت�ســــــن  كان  الــــــذي  التابــــــوت   -2

امليت، فقد تنوعت التوابيت ح�ســــــب الفرتة 

الزمنية وكذلك ح�ســــــب امل�ستوى الجتماعي 

والقت�ســــــادي لذوي امليــــــت واملركز املرموق 

الذي كان ي�ســــــغله يف حياته، ولذلك فكانت 

ترافق املوتى التوابيت اخل�ســــــبية والربونزية 

أو كانت تعرق  وحتى الذهبيــــــة والف�ســــــية، ا

أو الف�سة  التوابيت اخل�ســــــبية مبادة الذهب ا

لوان اجلميلة. بعد اأن يتم تعتيقها بالأ

لب�ســــــة  التكفــــــني وي�ســــــمل ذلك الأ  -3

أثناء  ردية التي تك�ســــــي ج�ســــــم امليــــــت ا أو الأ ا

و�ســــــعه يف القرب، وبالطبــــــع فكانت متنوعة 

املادة واجلودة وح�ســــــب امل�ستوى الجتماعي 

والقت�ســــــادي لذوي امليــــــت واملركز املرموق 

الذي كان ي�سغله يف حياته اأي�ساً.

النفائ�ص التي كانــــــت ترافق امليت   -4

وتو�ســــــع معــــــه يف نف�ص القــــــرب اأو جماورة له 

يف مكان مهياأ لهذا الغر�ص، وهذه النفائ�ص 

�سياء اجلوهرية التالية: �سملت الأ

املواد الغذائية: وكانت هذه العادة  أ -  ا

هرامات  متبعة يف م�رش وب�سكل خا�ص يف الأ

أكــــــولت الطازجة  حيــــــث ت�ســــــمل جميــــــع املا

واملجففة مبا فيها ال�سوائل.

ن�ســــــان يعتقــــــد اأن  دوات: كان الإ الأ ب - 

أثناء  أو ت�ســــــاعده ا امليت بحاجة لها يف القرب ا

عودته للحياة من جديد وكانت هذه فخارية 

اأو خ�سبية اأو م�سنعة من جميع املعادن.

املواد العطرية: من العطور والكحل  ج - 

واملواد الطبية مرتافقة مع جميع اأدواتها.

املجوهــــــرات: وكانت ت�ســــــمل قبور  د - 

الرجال والن�ســــــاء، واإن حظيت قبور الن�ســــــاء 

كرب. بالن�سيب الأ

دوات احلربيــــــة: التــــــي كانــــــت  الأ هـ - 

أو اأدوات اأخرى يخت�ص  تو�سع مع الع�ساكر، ا

بها املتوفى.

امل�سكوكات النقدية وغري النقدية. و - 

طار ميكن اأن ن�ستعر�ص  و�ســــــمن هذا الإ

ثرية، مع العلم اأن معظم  مناذج من اللقى الأ

مقتنيات املتاحف جاءت مــــــن املقابر لذلك 

مور  ي�ســــــبح من ال�سعب ا�ســــــتعرا�ص كل الأ

مور اجلوهرية مع  ا القت�ســــــار على الأ واإمنَّ

ذكر املواقع.

أو ما قبل الفينيقية  ففي القبور الفينيقية ا

يف منطقــــــة عمريت قدمت البنية اجلنائزية 

اللقى التالية:



بنية اجلنائزية درا�سة عامة للأ

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  1482010

دبابي�ــــــص )م�ســــــابك( برونزيــــــة وبلطات 

وفوؤو�ــــــص منها بلطة مثقوبة ب�ســــــكل ن�ســــــف 

أو �سكني وراأ�ص  دائري وفوؤو�ص مثقوبة وخنجر ا

أو  �سهم وراأ�ص ب�رشي من تراب م�سوي واإبريق ا

جرة واأقداح واأواين مزينة بخطوط وا�سحة، 

وكذلك جرار مزينة مب�سننات وذنب.

أمــــــا املواد املكت�ســــــفة يف النواوي�ص فهي  ا

عبارة عن اأغطية اأواين واأ�رشج و�ســــــمعدانات 

أ�سياء جنائزية. وجميعها ترجع يف  ومتائم وا

تاريخها اإىل الفرتة الواقعة بني ع�رش الربونز 

والقرن الرابع والثالث ق. م، ويتبع ذلك اأهمية 

املنطقة وخا�سًة يف العهد الهلين�ستي.

ففي مدينة �ســــــهبا قدم القــــــرب الذي متَّ 

الك�ســــــف عنه يف عام 1984 م خلف الكليبة 

ثريــــــة ومنها فخاريات  العديــــــد من اللقى الأ

وجــــــرار من الرتاب امل�ســــــوي منهــــــا 16 جرة 

كاملة والعديد من الك�رش . ومن بينها مناذج 

اأخذت ال�ســــــكل املكور ودون قعر، وبع�ســــــها 

مزودة برجل ومقب�ص، وبع�ســــــها اأي�ساً على 

على مع  �ســــــكل جرة مرتفعة ومنفوخة اإىل الأ

فتحة �سغرية.

ويف مقــــــربة حم�ص ظهــــــرت العديد من 

املكت�ســــــفات ومن بينها: اأقنعة ذهبية- اأمتعة 

أ�ســــــلحة  أو الف�ســــــة وا ذات وجه من الذهب ا

ونفائ�ص دقيقة وثمينة مثل م�ســــــابك واأطواق 

وخوامت وجرار. ويف مقربة اأم حوران ت�سابهت 

�ســــــلحة  اللقــــــى مع مقــــــربة حم�ص اإل اأن الأ

دوات احلربية املكت�سفة كانت تالفة نوعاً  والأ

ما قبل اأن يتم دفنها مع �ســــــاحب القرب. ويف 

منطقــــــة الفرات قدمت القبــــــور العديد من 

النفائ�ص ومنها احللقات الدائرية امل�سنوعة 

قراط الذهبية  من املعــــــادن والفخاريات والأ

وجموهرات الن�ساء.

املنحوتــــــات اجلنائزية وقد ظهرت   -5

على عدة فئات: 

التماثيل الب�رشية والن�ســــــف ب�رشية  أ -  ا

واحليوانيــــــة الن�ســــــفية والكاملــــــة، وهــــــذه 

التماثيل اإما ملت�سقة مع البناء وتظهر ب�سكل 

أو ن�ســــــفي وخا�سة يف واجهات القبور  كامل ا

�رشحة اأو يف الزوايا وفوق  أو الأ أو املدافــــــن ا ا

الكورني�ــــــص العلوي، اأو منف�ســــــلة عن البناء 

أماكــــــن خم�س�ســــــة تظهر فيها  وتو�ســــــع يف ا

اأهميتها وجماليتها.

لواح اجلنائزية  أ�سكال الن�ساء يف الأ وتظهر ا

أو مــــــع اأولدهن مبظهر طفل  ب�ســــــكل منفرد ا

أو ثالثة اأطفال. واأحياناً  أو اثنــــــان ا اأو طفلة ا
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ولد، وقد  تظهــــــر الزوجة مــــــع زوجهــــــا والأ

انفــــــردت املنحوتات التدمرية التي �ســــــورت 

أيديهم عناقيد  طفــــــال وهم يحملــــــون يف ا الأ

أ�سياء اأخرى تثري ف�سولية  أو ا العنب والطيور ا

خرى.  أو بع�ص م�ساغل الطفولة الأ طفال ا الأ

كما وجدت خا�ســــــية اأخرى فوق املنحوتات 

اجلنائزيــــــة التدمريــــــة اإذ تنق�ــــــص وراء اأحد 

أ�ســــــحابها كاملة م�سبوقة اأو  أ�سماء ا الكتفني ا

أ�ســــــفاه.  متبوعة بعبارة »حبل« التي تعني وا ا

أو تعريفاً بهم،  واأحياناً تذكر اأعمــــــار املوتى ا

ألواناً خمتلفة اأغلبها  وتاأخذ هذه الكتابــــــات ا

حمر. ملونة بالأ

ال�سفائح واملنحوتات ذات امل�ساهد  ب - 

اجلنائزيــــــة: تظهر عليها مالحم وم�ســــــاهد 

أو �سخ�ســــــيات ب�رشية م�ســــــتقلة من  جنائزية ا

أ�سكال  أو اأكرث اأو متداخلة مع ا �سخ�ص واحد ا

أو  أ�ســــــكال رباعية ا حيوانيــــــة وتظهر �ســــــمن ا

دائرية.. اإلخ.

ال�ســــــواهد اجلنائزية: والتي ت�سري  ج - 

اإىل ا�ســــــم و�سخ�ســــــية امليت وتاريــــــخ الدفن 

أو كبرية احلجم  وحيثياتــــــه وتظهر �ســــــغرية ا

على.  أو م�ستقيمة من الأ أو مثلثه ا ومقو�ســــــة ا

أو اأطفال من  أ�ســــــخا�ص واقفــــــون ا وعليهــــــا ا

اجلن�سني. وعلى ال�سواهد ال�سغرية املكت�سفة 

يف القبــــــور الفردية، واأحياناً م�ســــــاهد متثل 

أو وراءهم �ستار املوت م�سدلً  املوتى واأمامهم ا

أ�ســــــكال اأزهار اللوت�ص  ومعلقــــــاً من طرفيها ا

و�سعف النخيل.

�ــــــرِشّة  والأ التوابيــــــت  واجهــــــات  د - 

اجلنائزيــــــة والتي تظهر الولئــــــم اجلنائزية 

وم�ســــــاهد من حيــــــاة املوتى وبع�ــــــص اأفراد 

أتباعهم . اأ�رشهم وا

البارزة  املنحوتات  �ســــــمن  ويندرج   - 6

ال�رشيــــــر اجلنائــــــزي، حيــــــث تقــــــام ال�ــــــرشر 

اجلنائزية يف اأماكن بارزة يف املدفن واأغلب 

حيان يف �سدر املدفن، ويف بع�ص احلالت  الأ

يف �رشفــــــة معدة يف واجهــــــة املدفن - الربج. 

اأما عددها فكان يتنا�ســــــب مع حجم واأهمية 

أو  املدفــــــن؛ فقد يحوي املدفن �رشيراً واحداً ا

أو ثالثة، وهذه ال�رشر تكون خم�س�سة  اثنني ا

أو للم�سرتك  �رشة ا فراد الأ ل�ساحب املدفن ولأ

فيه جياًل بعد جيل.

�رشَّة باأ�ســــــكالها املتميزة  وتظهر هــــــذه الأ

يف املقابــــــر واملدافــــــن التدمريــــــة وباأنواعها 

�رشَّة يظهر  املختلفة. وفــــــوق بع�ص هــــــذه الأ

م�سهد عائلي على �رشير بقائمتني مرتفعتني 
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بينمــــــا ميالأ الفراغ احلا�ســــــل بني القائمتني 

واجهة تابوت عليها متاثيل ن�سفية متثل رب 

�رشة وبع�ص اأفراد عائلته التي تظهر اأحياناً  الأ

�سمن دوائر موؤطّرة. ومن بني امل�ساهد وليمة 

جنائزية ذات طابع جنائزي ب�ســــــكٍل رمزي، 

فيظهر امليت هنا وهو ي�ســــــارك اأفراد عائلته 

يف طعام م�ســــــرتك وبيده كاأ�ص اأو وعاء طعام 

وهو يتكئ علــــــى طنف�ص وحتته فرا�ص فاخر 

�رشة بينما تكون  أحــــــد اأفراد الأ ويليه اأحياناً ا

زوجته جال�سة عند قدميه غالباً ويحيط بها 

اأولدها وقوفاً.

لهة Thétis ثيتي�س واأبيه Pélée بيله واأ�سبح ملك  غريقية هو ابن الإ Achille = اآخي��ل يف امليثولوجيا الإ  -1

ك��رث �سهرة وبطولة بني الب�س��ر ح�سب ما جاء عند هومريو�س، كما اأنه ال�سخ�سية  Myrmidons وه��و الأ
لياذة. املركزية يف ق�سة الإ

وتتمح��ور �سورته حول ملحمة تاريخية تك��ررت اأ�سداوؤها وعرو�سها وق�س�سها ومفرداته��ا وا�ستمرت لفرتات زمنية   -2

قل وحتى تاريخ تنفيذ هذه اللوحة يف نهاية القرن  كرث من خم�سة قرون على الأ طويل��ة يف ال�س��رق حيث ا�ستمرت لأ

الثالث، بينما مازالت تعر�س حتى ال�ساعة يف العامل الغربي 

وق��د �سغ��ل اأخيل ابن تيتي�س ملك منطقة مريميدون العامل مبا فيها عامل الن�س��اء والفتيات ببطولته النادرة لدرجة اإدراج 

لياذة، وكان يعرف  كرث بطولًة و�سجاعًة بني الب�سر، ولذلك اأ�سبح ال�سخ�سية املركزية والرمزية يف ق�سة الإ ا�سمه باأنه الأ

عن��ه اأن��ه رجل املخاطر واملغامرات. اإل اأنه ظهر يف هذه اللوحة وبع��د عودته اإىل جزيرة �سكريو�س اأنه رغب يف العودة 

اإىل حياة الهدوء وال�سكون وال�سالم وال�ستقرار �سمن حياة زوجية �سعيدة مع خطيبته وزوجة امل�ستقبل ديدامي ابنة 

ليكوميد. وقد ظهر اأخيل يف مركز اللوحة مع خطيبته ديدامي بينما يف اجلهة الي�سرى فقد ظهرت ديدامي، ويف اجلهة 

كرث �سهرة للبطل اأخيل والذي ظهر بكرثة يف املنحوتات  غريقيات املرافقات، وهذا العر�س هو الأ اليمنى الفتيات الإ

التي كانت تنق�س فوق التوابيت احلجرية.

ل العي�س يف جو  وميكن تلخي�س مو�سوع العر�س اأن البطل اأخيل خلد للراحة وحياة احلرمي وترك املخاطر واملغامرات وف�سّ

احلرمي ليعود اإىل حياته املعتادة من جديد. وقد ظهر يف و�سط امل�سهد واإىل ي�ساره خطيبته ديدامي واأخواتها، ومن اجلهة 

غريقيات، ويف اأق�سى اليمني ظهر قناع واٍق مع عازف البوق وهو تعبري للم�سهد احلربي املعروف  اليمن��ى الفتيات الإ

اً على �سالحه. به اأخيل الذي يظهر دائماً منق�سّ

كما ظهر خلف امل�سهد اأولي�سه امللتحي مع �سوارب �سخمة ويغطي راأ�سه �سفائر من ال�سعر كما هو احلال عند اأخيل، وقد 

مّت التعرف عليه من خالل الكتابة. كما ظهرت اأي�ساً �سيدة رمبا اأنها املر�سعة اأو احلا�سنة له؟. ولكنَّ البطل اأخيل مل 

الهوام�ش
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ميك��ث كث��رياً يف هذه الو�سعية ف�سرعان ما عاد اإىل حياته البطولية من جديد بعد اأن تخّل�س من ثيابه الن�سائية وحياة 

احل��رمي وا�ستّل رحمه بقوة وباأ�س. وجاءت �سخ�سية اأخيل يف امل�سهد اجلنائزي هنا لرتمز اإىل النف�س التي ترتدي ثياباً 

م�ستعارة تنزعها عند املوت ثم تعود للحياة من جديد.     

هاليكارن���س هي مدينة اإغريقية يف اآ�سيا ال�سغرى وقد ا�ستهرت وزينت من خالل �سريح ارمتي�س II الذي يعود اإىل   -3

الق��رن الرابع ق.م والغني بالعنا�سر النحتية والتزييني��ة يف ال�سريح، وبع�سها معروف حالياً يف املتحف الربيطاين يف 

لندن.

¥µ
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أبرز مهام ثقافتنا، كما اأي ثقافة اأخرى، اإطالق ال�رشارة  لئن كانت اإحدى ا

مة املغيبة واملعطلة، فاإن لهذه املهمة  يف اإث������ر اأخرى لتفجري طاقات نهو�ض الأ

بال������ذات اإحلاحها الوا�ض������ح يف راهننا العربي. اأول �������رشوط جناح الثقافة يف 

مة  خر، كي تدرك الأ أداء ه������ذه املهمة امللحة هو الوعي بال������ذات والوعي بالآ ا

موقع اأقدامها يف م�ض������رية العامل، ولكي توائم �ض������عيها نحو اأهدافها -البعيدة 

لغام الذي يحيط بها  منها والقريبة- يف م�ض������ار م�ضمون واآمن �ضمن حقل الأ

باحث واأديب �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري

❁

ò

حت�صني الثقافة العربية 

يف زمن التحوالت العا�صفة

❁
د. خري الدين عبد الرحمن
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مع التوجهات والتح������والت الكربى الطاغية 

يف عاملنا، ولكي حت�ض������ن ا�ض������تخدام اأف�ضل 

الو�ضائل املتاحة باأكرث ال�ضبل جدوى. 

 ولئ������ن تاأرجحن������ا طوي������ًا بقل������ق وحرية 

ب������ن ثنائي������ات روؤى متعار�ض������ة، وتقاذفتن������ا 

موجات نظريات وافدة متبدلة، ناهيك عن 

ان�ض������طارات يف �ض������فوفنا ما بن متحلل من 

أو مت�رشن������ق يف ما�ض������يه، فقد بات  ج������ذوره ا

أ تراكم قرونا  اإغف������ال التمييز ما بن �ض������دا

على عقولنا و�ض������لوكنا من ناحي������ة، وثوابت 

مة بغري الت�ض������بث بها وحمايتها  ال تنه�ض االأ

مرا�ض والعلل  عا�ض������ري الواف������دة واالأ من االأ

الذاتية امل�ضتوطنة والغوايات املحر�ضة على 

خيان������ة تلك الثوابت من ناحية اأخرى مبثابة 

انتحار ال�ض������عوري. قبل كل ه������ذا، البد من 

أة - قرار الواعي باأن ثقافتنا لي�ض������ت مربا االإ

وال اأهلها- من بع�ض امل�ضوؤولية عن هزائمنا 

ونك�ضاتنا وا�ض������تمرار متزقنا وتخلفنا.اأحدث 

التوجهات والتحوالت الكربى يف عاملنا والتي 

عا�ضري التي تواجهها ثقافتنا اليوم،  تفرز االأ

بل وحياتنا عموم������ا، تطورات االنهيار املايل 

واالقت�ض������ادي الراهن الذي بداأ يف الواليات 

آث������اره املبا�������رشة والاحقة على  املتح������دة، وا

ن�ضانية.  جماالت احلياة االإ

كتــــــب بول كينيدي يف هذا ال�ســــــدد يوم 

2008/10/9 قائــــــاًل: »الوليــــــات املتحــــــدة 

بالذات �سوف تكون اأكرب اخلا�رشين من هذه 

زمة التي جــــــاءت �رشبة متاأخرة يف نهاية  الأ

ولية اإدارة بو�ــــــص البن، لي�ص فقط تدهورا 

مل�ســــــتويات معي�ســــــة ع�ــــــرشات املاليــــــني من 

مريكيــــــني، واإمنا هو تدهور ثقل الوليات  الأ

مريكية الع�سكري /ال�سرتاتيجي/  املتحدة الأ

مر  أي�ساً«. لكننا نرى الأ الدبلوما�ســــــي عامليا ا

أبعد من هذه النظرة ال�سطحية، اإذ اإنه يتعلق  ا

بخلل بنيوي وقيمي واكبت بذوره منو امل�رشوع 

وروبــــــي فيما بــــــات وليات  ال�ســــــتيطاين الأ

متحدة اأمريكية، منذ ولدة هذا امل�رشوع. اإنه 

آثاره �رشيعا  خلل ا�ســــــت�رشى وانتقلت عــــــدوى ا

أي�ســــــاً. كما ل  اإىل خــــــارج الوليات املتحدة ا

نغفل املدلولت ال�سرتاتيجية حلرب القوقاز 

خرية، حيث برز حترك رو�ســــــيا الع�سكري  الأ

يف جورجيا موؤ�رشاً على نهو�ص ا�ســــــرتاتيجي 

بعد طول �سلل وامتهان، واإعالناً عن �سقوط 

مريكية يف عاملنا.  حادية الأ نظام القطبية الأ

فبني جورجيا وفل�سطني والعراق واأفغان�ستان 

مريكية،  ولبنان وال�سومال ترنحت الهيمنة الأ

مــــــر يف وول �ســــــرتيت. ولعلَّ  لتنهــــــار اآخر الأ

أكــــــرث نتائج هــــــذا النهيار املــــــايل اإثارة  من ا
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هو ال�ســــــقوط الذريع للنهج الذي كان رمزه 

الأخري جورج بو�ص البن. وهو يج�سد �سقوط 

مريكية القدمية  أ�ســــــ�ص التجربة الأ عدد من ا

نف�ســــــها بعد قرن من الطغيان والغطر�ســــــة 

والتجرب. ولئــــــن كان مهما جدا النظر بعمق 

اإىل مدلــــــولت التطــــــور الهائــــــل املتمثل يف 

ب،  �ســــــل، م�سلم الأ أ�ســــــود كيني الأ انتخاب ا

رئي�ساً للوليات املتحدة، بعدما ظل الوا�سب 

نكلو�ساك�ســــــوين  الأ بي�ــــــص  الأ )اأي   WASP
الربوت�ســــــتانتي( منذ بدء الغزو ال�ستيطاين 

نكلو �سك�ســــــوين لتلك البالد يعترب نف�ســــــه  الأ

بدي لها بال منازع. اأول  ال�ســــــيد الفطري الأ

�سوؤال يتبادر اإىل الذهن هو ماذا �سوف تقدم 

أوباما لل�رشكات الكربى  اإدارة باراك ح�ســــــني ا

يباك  وبيل غيت�ص وجورج �ســــــور�ص ولوبي الإ

ال�ســــــهيوين ومواقع القرار اخلفية يف مقابل 

الدعم الذي تلقــــــاه منهم يف حملة جتاوزت 

أ�سطورياً غري م�سبوق هو �ستمئة  نفقتها مبلغاً ا

مليون دولر، تكلفة لدعايته النتخابية. دون 

اأن يقلل طرح مثل هذا ال�ســــــوؤال من �سخامة 

أ�سود م�ستجد  مدلولت وتفاعالت فوز �ساب ا

على ال�سيا�ســــــة بديال لرئي�ــــــص دموي اأحمق 

يف جمتمع حكمته العن�رشية البغي�ســــــة منذ 

ن�سوئه. 

تتزاحم عناوين عديدة ومتنوعة اأخرى. 

فقد ت�ســــــدى روجيه غارودي مثاًل يف كتابه 

رهــــــاب الغربي( ملقولة جان بول �ســــــارتر  )الإ

خر«، واأن »الفرد  الزاعمة اأن »اجلحيم هو الآ

خر نوع من  �سا�ص ويف انفتاحه على الآ هو الأ

التلوث«، فقال غارودي: »اجلحيم هو غياب 

ن�سان  خر«، حيث »يولد الإ أو انغالق الآ خر ا الآ

خرين، لكن الثقافة  خر والآ وهو م�سكون بالآ

ن�ســــــان،  الغربية املنحرفة هي التي تقل�ص الإ

فتجعل منه فرداً وحيداً، وتوهمه باأنه ينبوع 

كل �سيء«، ورد على ال�سعار الفردي النعزايل 

أنا موجود« ب�سعار  أنا اأفكر، اإذن ا لديكارت: »ا

أنا اأحب، فاأنا اإذن موجود«، بل وم�سى  يقول: »ا

يتهم الفكر ال�ستبدادي الغربي بتدمري العامل 

ن�سان معا. جاء ريجي�ص دوبريه، متطورا  والإ

من موقع املثقف الثوري الأممي املقاتل اإىل 

موقع املفكر والفيل�سوف املجرب، مبثل روؤية 

غارودي تلــــــك اإذ قال: »لقد اأحدثت الثقافة 

احلديثة ت�سوي�ســــــا وت�ســــــدعا دراماتيكيا يف 

خر، ودفعت كثريين ب�ســــــجيجها  الوعي بالآ

ألقها التكنولوجي اإىل النطواء على الذات،  وا

خر هو اخلال�ــــــص، اإل عند الذين  بينمــــــا الآ

ينظرون اإىل العامل بعيون الذئاب«. 

قبل ذلك، ا�ســــــتكى الباحث ال�ســــــوي�رشي 
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�ســــــيموند دي �سيم�ســــــوندي 

يف القرن التا�ســــــع ع�رش من 

اأن »الــــــرثوة املادية قد باتت 

كل �ســــــيء، فلم تعــــــد هناك 

طالق«.  للب�رش على الإ قيمة 

ماذا بقــــــي لنا نحن من قول 

اإزاء جائحــــــة عبــــــادة العجل 

الذهبي وا�ســــــتفحال طغيان 

ت�ســــــييد املال قيمــــــة عليا ل 

تدانيهــــــا قيمــــــة اأخــــــرى يف 

قرننــــــا احلــــــادي والع�رشين، 

�ســــــوى اأن نرتحم حتى على 

مــــــا كان للب�رش من بقايا قيم 

ألبــــــري كامو باأنه  قبل قرون؟ ن�ســــــتذكر قول ا

انحاز اإىل ال�سرتاكية بعدما تعلمها من معلم 

كبري، اأعظم مــــــن كارل مارك�ص واجنلز وكل 

يديولوجية: تعلم العدالة من  تلك ال�ساللة الأ

الظلم، وتعلم ال�ســــــرتاكية مــــــن الفقر وتعلم 

الوطنيــــــة من املنفى، وقــــــد يتعلم احلياة من 

املوت لكن الفر�سة �ســــــتكون قد �ساعت اإىل 

بد.  الأ

دعونــــــا قبــــــل ع�رشين �ســــــنة يف درا�ســــــة 

طويلــــــة بعنوان »نحو انطالقتنا احل�ســــــارية 

 اإىل يقظة عربية يحتاجها خما�ص 
)1(

املن�سودة«

مة النه�سوي املاأمول، كيال نوغل يف �سلوك  الأ

انتحاري عبثي يوؤبد عالقة القاهر باملقهور 

التي فر�ستها الغزوة ال�سهيونية يف تعاملها 

مــــــع اأمتنا، متوقعاً �ســــــقوطا و�ســــــيكا لنظام 

القطبية الثنائية نتيجة �ســــــيخوخة القطبني 

خر.  مريكي، اأحدهما بعد الآ ال�سوفييتي والأ

أ�ــــــرشت يف مطلع تلك الدرا�ســــــة اإىل مالمح  ا

آلية التحــــــولت الكربى التي تنقل عاملنا من  ا

أو ت�ستبدل نظاماً ا�ستقر  ح�سارة اإىل اأخرى، ا

طوياًل بنظام اآخر، ت�سري اإىل اأن نواة التحول 

كرث حاجة اإىل تغيري  تت�سكل يف املجتمعات الأ

منط حياتها امل�ستقر عندما يبلغ جتذر هذا 

النمط حدا يتباطاأ معه النمو وي�ســــــري وعاء 
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ي�ســــــيق بحركة املجتمع وتطلعاتــــــه، فيقيد 

بداع ويتحكم اإىل درجة التع�ســــــف اأحيانا  الإ

رادي اإىل  يف النزوع الفطــــــري والتوجــــــه الإ

التطور، وي�ســــــتحيل نظاما حتجرت قوانينه 

وباتــــــت قيدا علــــــى النمو. وبقــــــدر ما يكون 

املجتمع املر�ســــــح لبدء التغيري اجلذري اأكرث 

حيازة لعوامل التاأثري احل�ســــــاري ميتد هذا 

التغيري اإىل جمتمعات اأخرى م�ستعدة لتلقيه، 

اإذ تتــــــوق بدورهــــــا اإىل تغيري لكنهــــــا تفتقد 

احلد الالزم والقدر ال�ــــــرشوري من عوامل 

�ســــــيل املبادر،  ومقومــــــات التحول الذاتي الأ

فت�ســــــتجيب اإىل نزعة اإن�سانية فطرية بامليل 

أو  �ســــــهل، حمــــــاكاة وتقليدا ا نحو الطريق الأ

تبعية ح�ســــــارية وفكريــــــة، اأو قهرا، واأحياناً 

بهذه العوامل جمتمعة. 

�رشعان ما خاب اأملي يف ا�ستجابة عربية 

ملقت�ســــــيات اإ�ســــــهام فاعل يف ت�سكيل النظام 

العاملي البديل، اإذ �سهدنا مزيدا من التمزق 

مة  بدل مــــــن الوحدة، واإيغــــــالً يف تغييب الأ

و�ســــــل اإرادتها وم�سخ قيمها وامتهان كرامتها 

وربــــــط لقمــــــة خبــــــز املواطــــــن يف كثري من 

قطار العربية مبمار�ســــــة اإحدى عبادتني  الأ

أو كلتيهما: عبادة حاكم متاأله، وعبادة عجل  ا

مة  ذهبي معا�رش. وبدلً من اأن ت�ســــــتثمر الأ

آنذاك فر�سة تغيري جذري بدا لنا و�سيكا يف  ا

عاملنا، لتنتزع حقها بتقرير م�ســــــريها اأولً، 

حيث مار�ســــــه مارك �ســــــايك�ص وجورج بيكو 

وجيم�ص بلفور بدل منها، ومن ثم ت�سارك يف 

تقرير م�سري العامل ثانياً، تالحقت انهيارات 

مة معها بقايــــــا وزنها  ماأ�ســــــاوية فقــــــدت الأ

وفاعليتها. 

تتكــــــرر اليوم فر�ســــــة جديدة، و�ســــــوف 

تكون كارثة اأكرب اأن تفرط اأمتنا جمددا بهذه 

الفر�ســــــة. ولكن هل ت�ستعيد اأمتنا بع�ص ما 

فقــــــدت من وزن وفاعلية دون اأن تعي مواقع 

اأقدامهــــــا وطبيعــــــة وتوجهات الريــــــاح التي 

تهــــــب عليها ومن حولها تهيئ كل احتياجات 

نهو�ســــــها، اأي بعبــــــارة اأخرى: ما مل تت�ســــــلح 

خر؟  مبعرفة كافية عن الذات وعن الآ

❁    ❁    ❁

جاهر كثريون يف عاملنا متوقعني �سقوط 

أ�ســــــمايل احلــــــايل، وكانت قلة قد  النظام الرا

توقعــــــت يف وقت مبكــــــر �ســــــقوطاً مزدوجاً 

م�ســــــتندة  مريكي  والأ ال�ســــــوفييتي  للقطبني 

اإىل معطيــــــات وحتليالت خمتلفــــــة. من تلك 

القلة عاملا الجتماع روبرت داهل وت�ســــــارلز 

أة بعيد انت�ســــــاف  لينديلــــــوم، اإذ قــــــّررا بجرا

أ�سمالية  القرن الع�رشين ف�سل ال�سيوعية والرا
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�ســــــليتني كليــــــا، واأن احلــــــل  ب�ســــــيغتيهما الأ

امل�ستقبلي هو اإيجاد نظام جديد. 

نعود اإىل اإرها�ســــــات النهيــــــار احلايل، 

حيــــــث تالحقت �سل�ســــــلة مــــــن املابعديات،ل 

تقف عنــــــد ما بعــــــد احلداثة،التي و�ســــــف 

املرحــــــوم عبــــــد الوهــــــاب امل�ســــــريي فكرها 

بالتقوي�سي املعادي للعقالنية وللكليات، بل 

بات لكل اأمر مــــــا بعده، ولكل حالة وظاهرة 

ما بعدهما و�ســــــولً اإىل نظريات عن ما بعد 

عا�سري: اأمركة تت�سرت  ن�ســــــان. وتكاثرت الأ الإ

بالعوملــــــة، وليربالية جديــــــدة، ونظام جتاري 

عاملي جديد، و�رشق اأو�سط جديد، وا�ست�رشاء 

�سالم  وح�ســــــي حلمالت العداء اله�ستريية لالإ

�ســــــالموفوبيا.  التي باتت ت�ســــــكل ظاهرة الإ

ن�ســــــانية، وجدنا  وحتى يف العلوم البحتة والإ

من قالــــــوا مبا بعد فل�ســــــفة العلوم احلديثة 

مثال، وهــــــي نظرية دعــــــت اإىل التخلي عن 

معظم املفاهيــــــم والنظريــــــات والعلوم التي 

ن�ساين يف  عرفتها الب�رشية، لتدخل الفكر الإ

ن�ســــــان وي�سمعه  متاهة اعتبار كل ما يراه الإ

ويلم�ســــــه ويح�سه ويعي�ســــــه هو جمرد �سل�سلة 

وهــــــام، مبا يف ذلك العنا�رش  متوالدة من الأ

أو �سائلة  املادية يف هذا الكون، جامدة كانت ا

اأم غازية!

وهكــــــذا اقتحم عامل الفيزياء الفرن�ســــــي 

ال�ساب فران�ســــــوا ديبون مثاًل عامل القت�ساد 

موؤخراً، م�ســــــتغرباً الهلع الذي اأ�ساب النا�ص 

مريكــــــي الراهن،  نتيجــــــة النهيــــــار املايل الأ

الذي انتقــــــل �رشيعاً اإىل النظام املايل العاملي 

واإىل الو�ســــــع القت�ســــــادي املعومل، فخاطب 

ديبون الب�رش قائاًل: »ل تخ�ســــــوا �سيئاً، فكل 

ن �رشاب ب�رشاب«. منطلق  ما ت�ســــــاهدونه الآ

الرجل اآخر �سيحة يف فل�سفة العلوم احلديثة 

تقول اإنَّ كل �سيء وهم، يف كل جمال وحقل! 

اأ�سل هذه النظرية اأن فريقا من باحثني 

أ�سبيه اكت�سف يف العام  فرن�ســــــيني قاده اآلن ا

لكرتونــــــات وجزيئات مادية  1982 قــــــدرة الإ

اأخرى دون الذرية على الت�ســــــال والتوا�سل 

فيما بينها حتت �رشوط معينة، بغ�ص النظر 

عــــــن امل�ســــــافات التي تف�ســــــل بينها، �ســــــواء 

أو كيلومرتات  أمتــــــاراً ا كانت هذه امل�ســــــافات ا

أو عــــــدة اآلف من الكيلومــــــرتات. ولتقريب  ا

ذهان نذكّر مبلكات التوا�سل  امل�ســــــاألة اإىل الأ

أ�سخا�ص تباعد بينهم  الروحي والفكري بني ا

م�سافات �سا�ســــــعة، كاأن ي�سمع اأحدنا حديث 

�ســــــخ�ص اآخر على الرغم من اأن كال منا يف 

قارة خمتلفة، دون ا�ســــــتخدام دارة تلفزيونية 

أو  نرتنت لتحقيق هذا التوا�سل ا أو الإ مغلقة ا
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الت�ســــــال. لقد هتك هذا الكت�ساف بعدما 

أثبتته جتارب عديدة ما ا�ســــــتقر من تبجيل  ا

آين�ستاين القائلة باأن ال�سوء اأ�رشع من  لنظرية ا

أو انتقال مادي. وته�سم الت�سليم  اأي ات�ســــــال ا

الــــــذي دام عقوداً ب�ســــــالمة هــــــذه النظرية 

وما بني عليها مــــــن قوانني وتطبيقات! قال 

الباحــــــث الفيزيائي يف جامعــــــة لندن ديفيد 

أ�ســــــبيه  بوهــــــم مف�رشاً ما تو�ســــــل اإليه فريق ا

الفرن�ســــــي اإّن الكت�ســــــاف اجلديــــــد يعنــــــي 

أنه ما من حقيقة مو�سوعية، واإّن  بب�ســــــاطة ا

الكــــــون باأ�رشه �ــــــرشاب، اأو خيــــــال، اأو جمرد 

يحاء ب�ســــــالبة  )هولوغرام( عمالق رغم الإ

معادنه و�سخوره وترابه ورماله وخ�سبه وما 

مر كله وهم بوهم! اإىل ذلك، فالأ

تــــــي: لنفر�ص اأن  ثم عر�ص الت�ســــــبيه الآ

أننــــــا نراها عرب  ثمــــــة �ســــــمكة يف حو�ــــــص، وا

كامريتي فيديو اإحداهما ت�ســــــور ال�ســــــمكة 

ماميــــــة للحو�ص والثانية من  من الواجهة الأ

أننا  الواجهة اخللفية. ما �ســــــوف نعتقده هو ا

نرى �سمكتني ل �سمكة واحدة، لكننا �سننتبه 

أنــــــه كلما حتركت ال�ســــــمكة املفرت�ســــــة  اإىل ا

وىل فعلــــــت مثلهــــــا الثانية، فن�ســــــتنتج اأن  الأ

ثمة ات�ســــــالً بني ال�ســــــمكتني. لكــــــن بالطبع 

لتوجد �ســــــوى �ســــــمكة واحدة، وامل�ساألة كلها 

تتعلــــــق بوعينا وخيالتنا. وهــــــذا ما يحدث 

أ�سبيه. فاأ�سغر جزء يف  متاماً بني جزيئيات ا

لكرتونات يف دماغ  الكون يت�ســــــمن الكل. والإ

ن�ســــــان ترتبط باجلزيئيات يف كل �ســــــمكة  الإ

ت�ســــــبح ويف كل قلــــــب ينب�ص ويف كل ج�ســــــم 

ن�سان فكلها  جزاء التي يراها الإ يلمع. اأما الأ

من اخرتاع خياله مبا يف ذلك حتى الزمان: 

حيث يتواجد املا�ســــــي واحلا�رش وامل�ستقبل 

جميعا يف اآن واحد معا �ســــــمن »هولوغرام 

الوجود«.

يذكر كّل مّنا لقطات على �سا�سة التلفاز 

ل�ســــــورة ما على م�ســــــاحة ال�سا�سة، ل تلبث 

اأن تن�سطر فتتكرر عدة ن�سخ متجاورة لنف�ص 

امل�سهد، �سواء كان ثابتا اأو متحركا، ثم تتواىل 

الن�سطارات لت�سنع ع�رشات الن�سخ املتجاورة 

وىل، ثم مئات الن�سخ، ثم  لنف�ص ال�ســــــورة الأ

اآلف الن�ســــــخ، وهكــــــذا.. فالهولوغــــــرام هو 

بعاد تنتج بو�ســــــاطة الليزر  �ســــــورة ثالثية الأ

وت�ســــــفر عن م�ســــــهد عجيب. فاإذا ما قمنا، 

مثال، بت�سوير اأي �سكل بالليزر على ورقة ثم 

عمدنا اإىل متزيق الورقة، فال نح�ســــــل على 

�سلي بل نح�سل على  �سورة ن�سف ال�سكل الأ

�سورته كاملة. وعندما منزق الن�سف اأي�ساً 

بدوره اإىل ن�سفني نح�سل جمدداً على �سورة 
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�ســــــلي كاملة، ونظل نح�سل على  ال�ســــــكل الأ

�ســــــلي كامال مهما م�سينا  �ســــــورة ال�سكل الأ

يف متزيــــــق كل ن�ســــــف جديد اإىل ن�ســــــفني، 

ففي الهولوغرام، خالفا لل�ســــــور التقليدية، 

يحتــــــوي كل جزء، مهما تناهى يف ال�ســــــغر، 

على جميــــــع املعلومات املوجــــــودة يف الكل، 

وعلى جميــــــع املكونات املكونــــــة للكل. هذا 

مــــــا يجعل اجلزيئيات قادرة على الت�ســــــال 

والتوا�ســــــل مع بع�ســــــها بع�ســــــاً مهما كانت 

نها تر�سل  امل�سافات الفا�ســــــلة بينها، لي�ص لأ

اإ�سارات اإىل بع�سها بع�ساً، فهذه اجلزيئيات 

لي�ست كيانات فردية قائمة بذاتها واإمنا هي 

أ�سا�ســــــي، بل  يف الواقع امتدادات ل�ســــــيء ما ا

أو النف�سال بينها وهم! ن امل�سافات ا لأ

نبتعد عن فر�ســــــية ادعــــــاء الوجود بكل 

مــــــا فيــــــه وهمــــــا �ســــــاماًل، ونقــــــرتب جمددا 

مــــــن التحــــــولت ال�سيا�ســــــية الكونيــــــة ذات 

البعــــــد احل�ســــــاري والثقايف: توقــــــع زبيغنو 

�سل الذي  بريجن�ســــــكي، اليهودي بولندي الأ

ملــــــع مفكرا اأمريكيا وعامليــــــا بارزا قبل وبعد 

من القومــــــي يف اإدارة  عملــــــه م�ست�ســــــارا لالأ

�ســــــبق جيمي كارتر، يف  مريكي الأ الرئي�ص الأ

 )Out of Control كتابه )خارج ال�سيطرة

اأن بداية القرن احلادي والع�رشين قد جتيء 

اأمريكية، لكنه ي�ســــــك يف بقاء وليات متحدة 

اأمريكية بعد ذلك. فاإذا كان القرن الع�رشون 

–كمــــــا قال بريجين�ســــــكي– هو قــــــرن املوت 
العظيــــــم Mega death، الــــــذي اأودى عرب 

�سل�ســــــلة من احلروب بحيــــــاة ثمانني مليون 

اإن�ســــــان، )وهو رقم ارتفع بعد حروب العراق 

وجمازر البو�سنة وكو�سوفا ورواندا وفل�سطني 

وال�سي�سان اإىل خم�ســــــة وثمانني مليونا على 

قــــــل( فالقــــــرن اجلديد �ســــــوف ي�ســــــيف  الأ

كرث جنونا من الكارثة، اإذ �سيكون  ال�ســــــكل الأ

بالتكوين  البيوتكنولوجي  التالعــــــب  باإمكان 

أنواعا اأخرى منف�ســــــلة  الب�ــــــرشي اأن ينتــــــج ا

ن�ســــــاين العــــــام.. دون اأن  يقاع الإ كليا عن الإ

مكان حتويل كل �ســــــكان الوليات  يكــــــون بالإ

املتحدة بيوتكنولوجيا اأو جينيا، بحيث ت�سري 

هذه الدولة كوكب النهاية ب�ســــــبب الفجوات 

الذهنية وال�سو�سيولوجية امل�ستحيلة. 

نقف عند نبوءة هامة لربيجن�ســــــكي، بدا 

أنها كانت اأقرب اإىل التحذير  لبع�ــــــص النا�ص ا

منها اإىل النبوءة. لقد عمل بريجن�سكي بجد 

ودهــــــاء علــــــى تقوي�ص الحتاد ال�ســــــوفييتي 

ومع�ســــــكره. ومــــــا اإن مت هــــــذا حتــــــى اأطلق 

يحاء واخلطورة  بريجن�ســــــكي مقولًة بالغة الإ

يف كتابه امل�ســــــار اإليه، مل يلتفت كثريون اإليها 
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آنــــــذاك من ذهول  يف غمــــــرة ما �ســــــاد العامل ا

أحــــــزان واحتفالت واأحــــــالم واأوهام. فقد  وا

قال اإّن: »ال�ســــــيوعية كظاهرة فل�سفية تكاد 

توحي باأنها مل تولد للقرن الع�رشين، بل للقرن 

احلادي والع�رشين! وم�سى يقول: مع اخلواء 

الروحي وانعدام ال�سوابط امليتافيزيقية، لنا 

اأن نتخيل متثال كارل مارك�ص وقد انت�ســــــب 

مكان متثال احلرية يف نيويورك«! وتتالحق 

أ�سئلة م�رشوعة: ا

- هــــــل يرتبــــــط النهيار املــــــايل الراهن 

بهذا ال�ســــــت�رشاف الذي اأطلقه بريجن�سكي، 

بعدما كّرر اأكرث من خبري اقت�سادي الده�سة 

أ�ســــــمالية العاملية اليوم اإىل  من ا�سطرار الرا

معاجلة ماأزقها باأ�ساليب ا�سرتاكية؟ 

- وما هو �رش اختيار مارك�ص »اأكرب مفكري 

لفية امليالدية الثانية يف ا�ســــــتفتاء اأجرته  الأ

ذاعة الربيطانية )B.B.C.(؟  هيئة الإ

قبال ال�ســــــديد على  - ومــــــا هو �ــــــرش الإ

موؤلفــــــات كارل مارك�ــــــص والكتب الباحثة يف 

املارك�ســــــية يف معر�ص فرانكفــــــورت للكتاب 

ول 2008،  الذي اأقيم يف منت�سف ت�رشين الأ

ويف �ســــــمال اأمريكا وغــــــرب اأوروبة ومناطق 

كثرية من العامل، بعد اإعرا�ص �ســــــبه تام عنها 

يف ال�سنوات الع�رشين املا�سية؟!

ألي�ســــــت ذروة متازج امللهاة باملاأ�ساة  - ثم ا

نظمة ال�ســــــيوعية يف �رشق اأوروبة  �سقوط الأ

كاأوراق اخلريــــــف دون اأن يدافــــــع عنها حتى 

أنها  أ�سمايل ا �ســــــدنتها، فيتوهم نقي�ســــــها الرا

�ساعة انت�ساره النهائي،بينما تنجو �سيوعية 

ال�ســــــني من ال�ســــــقوط بولوجهــــــا عامل حرية 

ال�سوق حمتفظة بعنوانها ال�سيوعي؟

ألي�ســــــت مفارقة كــــــربى اأن يتوقع  - بــــــل ا

أ�ســــــمالية يف  بريجن�ســــــكي انهيــــــار قلعة الرا

الوليــــــات املتحــــــدة - وحتــــــى حتولهــــــا اإىل 

املارك�ســــــية- وهــــــو الذي هند�ص يف ال�ســــــهر 

خــــــري لعمله يف اإدارة الرئي�ص كارتر عملية  الأ

ح�سد وتعزيز تنظيمات »املجاهدين امل�سلمني« 

ملقاومة التدخل الع�ســــــكري ال�ســــــوفييتي يف 

اأفغان�ســــــتان، وعمل على تاأمــــــني دعم بلدان 

اخلليج وباك�ستان الهائل خا�سة لهم. 

�سادة بدور  - كّرر بريجين�ســــــكي لحقاً الإ

ال�ســــــيوعية واإ�سقاطها،  �سالم يف مقاومة  الإ

ودعا اإىل ت�ســــــابك اأكرب بني الدين وال�سيا�سة. 

فكيف يرى بريجن�ســــــكي املقرب من الرئي�ص 

�ســــــالم اليوم اأو غداً،  أوباما، دور الإ بــــــاراك ا

وهل يريده مقاوماً لنبعاث املارك�سية؟ 

لقــــــد اأطلــــــق مديــــــر جملــــــة )لوبــــــوان( 

 �رشخــــــة فزع مت�ســــــائاًل: »هل 
)2(

الباري�ســــــية
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نحن نعي�ص مرحلة �سقوط الغرب؟«، ويجيب 

بنف�ســــــه قائاًل: »اإذا ما ثبت اأن الغرب ينهار 

ننا جمعنا بني  فاإن ذلك من �ســــــنيعنا نحن لأ

اجل�ســــــع و الغباء!« واأ�ساف الكاتب مبرارة: 

أزمــــــة النظام النقــــــدي الغربي التي تهز  »اإن ا

يام اأخطر من اأزمة 1929،  جمتمعاتنا هذه الأ

ننا اليوم مهددون باأن يحل لعبون دوليون  لأ

اآخرون حملنا ويعّو�ســــــونا يف ت�رشيف �سوؤون 

أمثــــــال ال�ســــــني ورو�ســــــيا واخلليج  الدنيــــــا، ا

العربي«. 

أ�ستاذ  قبل هذا، كان جوريف �ستيجليتز، ا

القت�ساد يف جامعة كولومبيا احلا�سل على 

جائزة نوبل لالقت�ســــــاد عــــــام 2001 واملدير 

امل�ســــــاعد للبنك الدويل وم�ست�ســــــار الرئي�ص 

ال�سابق كلينتون، قد حذر يف وقت مبكر مما 

وقــــــع موؤخرا، كما يف كتابــــــه )الوهم الكبري( 

أ�سمالية عقلها( ف�سارح  وكتابه )حني تفقد الرا

أ�سد ه�سا�سة مما يت�سور  الغرب املغرور باأنه ا

واأن تفوقه ع�ســــــكرياً وتكنولوجياً لي�ســــــمن 

أ�ســــــمايل جائر  بدي يف ظل نظام را الرفاه الأ

ر�ص ويدو�ص احلق والقانون  ي�ستعبد اأمم الأ

الدويل. 

ول 2008 يف  و�ســــــدر يف نهاية ت�رشين الأ

أندريه لوبوه(، الرئي�ص  باري�ص كتاب العــــــامل )ا

ال�سابق للمركز الوطني للبحوث والدرا�سات 

احلكومي الفرن�سي، بعنوان: )انغالق الكون( 

ر�ص وممار�سة  متهماً الغرب بتبديد طاقات الأ

التخمة وتلويــــــث املحيط وتدمــــــري الطبيعة 

بدعوى تطويعها خلدمة م�ســــــاحله ال�سيقة 

وا�ســــــتعباد ال�سعوب املختلفة عنه حتت �ستار 

العوملة املزيفة. و�ســــــف هذا العامل الفرن�سي 

�رشاع نحو الكارثة، معترباً ما  حال الغرب بالإ

أ�سواق املال واإفال�ص امل�سارف  مت من انهيار ا

أ�ســــــمالية  موؤ�رشا على انهيار قيم الغرب الرا

اخلاطئة على روؤو�ص النا�ص جميعا! 

أ�ســــــدر املفكــــــر الفرن�ســــــي البلغــــــاري  وا

)زفيتان تــــــودوروف( كتاباً جديداً يف ت�رشين 

ول 2008 عنوانــــــه )اخلــــــوف من الربابرة  الأ

ما بعد �ســــــدام احل�ســــــارات( بحث ظاهرة 

�ســــــالم، التي ا�ســــــتفحلت يف  اخلــــــوف من الإ

أ�س�ص  الغرب موؤخراً، وكاد الغرب يجعلها اأحد ا

العالقات الدولية، منحدراً اإىل اعتبار املليار 

وربــــــع املليار م�ســــــلم اأمة خارجة عن �ســــــياق 

التاريــــــخ، بل �ســــــّن حروباً ا�ســــــتباقيًة عليها، 

�ســــــالم هو�ص ل يرتكز  بينمــــــا اخلوف من الإ

أ�ســــــباب مو�ســــــوعية. ربط هــــــذا املفكر  اإىل ا

مريكية �سد العراق واأفغان�ستان  احلروب الأ

بالنهيار املوؤ�س�ســــــاتي واملايل والقيمي الذي 
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�ــــــرشب الغرب. ودعــــــا اإىل مراجعة عالقات 

أ�سا�ص الحرتام  �سالمي على ا الغرب والعامل الإ

املتبادل وجتاوز النمطيات اجلاهزة ومركبات 

احلروب ال�سليبية وال�ستعمارية.

نتجــــــاوز مواقف مماثلة، لكننا ل نتجاوز 

ق�ســــــى يف  أثارت خجلنا اإىل مداه الأ مقالــــــة ا

زحام تعليقات وتطورات وتوقعات، عنوانها 

»احلاجــــــة اإىل جــــــان مونيه عربــــــي«، كتبها 

أملانيا ال�ســــــابق،  يو�ســــــكا في�رش وزير خارجية ا

ن�رشت يف مطلع ت�رشيــــــن الثاين 2008: فقد 

�ســــــاق في�رش ذرعا باإيغال العرب يف التفتت 

والتنافر والتنابذ والنتحار البطيء، فتمنى 

ظهور موؤ�ســــــ�ص لوحدة عربية كما كان مونيه 

وروبة! لأ

❁    ❁    ❁

أحــــــداث وتطورات اأو�ســــــحت  تالحقت ا

مــــــدى بوؤ�ص ما بلغته ا�ســــــتباحة اأمتنا وتبعية 

معظــــــم اأنظمتهــــــا احلاكمة. جــــــاء التدخل 

مريكي ال�ســــــافر يف مناهــــــج التعليم لدينا  الأ

وحمتويات كتبنا املدر�ســــــية وقوانيننا وعمل 

املرجعيــــــات الفقهية الدينيــــــة لدينا، بل ويف 

ئمة  ن�ســــــو�ص وتوجهات خطب اجلمعــــــة لأ

م�ســــــاجد عدة دول عربية واإ�سالمية، ناهيك 

نتاج  مريكية املبا�ــــــرشة لالإ عــــــن املراقبــــــة الأ

دبــــــي والفنــــــي، وملا تن�ــــــرشه املوؤ�س�ســــــات  الأ

عالمية العربية من اإنتاج مقروء وم�سموع  الإ

ومرئــــــي، والعرتا�ــــــص علــــــى ما ل تر�ســــــاه 

مريكيــــــة ال�ســــــهيونية. وهكــــــذا مل  دارة الأ الإ

مريكيــــــة – ال�ســــــهيونية  تقــــــف الهيمنــــــة الأ

ال�ســــــافرة عند م�سادرة الرثوات وال�سيا�سات 

والقرارات يف اأكرث دولنا، بل م�ســــــت لتم�سخ 

وتغري خ�سائ�ص هويتنا ومعتقداتنا و�سلوكنا 

وحياتنا اليوميــــــة، اأمة واأفرادا. ما كان هذا 

ليحدث لــــــول ت�رشذم النظم والنخب العربية 

أ�س�ص قطرية وفئوية تغلب التناق�سات  على ا

الثانويــــــة علــــــى التناق�ص الرئي�ــــــص، وتقدم 

م�ســــــالح ذاتية �ســــــغرية تافهة علــــــى اإجماع 

رث وامل�ســــــري امل�سرتكني.  مة وحقوقها والإ الأ

فراط يف قمع  ما كان هذا ليحدث لــــــول الإ

مار�ســــــته عقليات متخلفة ق�سرية النظر يف 

عدة اأقطار عربية، ا�ســــــتمراأت م�ســــــخ الفكر 

واملفكريــــــن والثقافــــــة واملثقفــــــني خدماً يف 

أو ال�رشاديب، ور�سمت الدور امل�سموح  البالط ا

أو كاتب  أو املخرب ا بــــــه لهم يف حدود املهــــــرج ا

فتاوى معلبة متقافزة بني النقي�ص ونقي�سه 

لتنا�ســــــب مزاج ال�ســــــلطان املتقلب ورغباته. 

تو�ســــــعت مناطق حترمي التفكــــــري والتعبري، 

حتى كاد خيــــــار املفكر واملثقف يقت�رش على 
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أو انزواء  خ�ســــــوع ق�ــــــرشي ونفاق رخي�ــــــص، ا

واحتماء مــــــن البط�ص بالبتعاد عن ال�ســــــاأن 

العــــــام، اأو حتــــــى الهرب من الوطــــــن، بدياًل 

ملواجهــــــة غري متكافئة يهــــــدده فيها التجويع 

والت�رشيــــــد والقتل، جتديدا ملاأ�ســــــاة احلالج 

وحمنة ابن حنبل ونكبة ابن ر�ســــــد يف �سياق 

عالقة مري�ســــــة ما بني ال�سيا�سي والثقايف. 

نف�سهم وللمجتمع اإذ  أ�ساء �سيا�ســــــيون لأ لقد ا

أو الحتجاج خروجاً  اعتربوا ثقافة النتقاد ا

علــــــى النظــــــام وخرقــــــاً للقانــــــون. دفع هذا 

أو  أو الهجرة ا النهج ال�سقيم كثريين لالنزواء ا

اإطالق توتراتهم بالعنف بديال لنكفاء ذليل. 

وهنا تعود بقوة م�ســــــاألة التبا�ص العالقة بني 

الثقافــــــة وال�سيا�ســــــة يف جمتمعاتنا العربية. 

ولئن اخت�رش املرحوم ال�ســــــيخ حممد مهدي 

�ســــــم�ص الدين حال اقرتحه لهذه العالقة يف 

مريكي متعدد  ظل جائحة الغزو ال�سهيو-الأ

�سالمي، عنوانه  الو�ســــــائل للعامل العربي/ الإ

مة و�ــــــرشورات  التفريــــــق بــــــني خيــــــارات الأ

نظمة احلاكمة التي ت�ســــــطر اإىل ر�ســــــوخ  الأ

يوقعها يف مواقف و�سيا�ســــــات تناق�ص اإرادة 

مة وحقوقها واأهدافها وم�ســــــاحلها، فاإن  الأ

تعقيدات هذه العالقة وت�سعباتها واإفرازاتها 

أ�ســــــخم من ح�رشها بهذا الختزال،  أو�سع وا ا

مع وجاهته واأهميته. 

❁    ❁    ❁

يرتبط العنف بال�سيا�ســــــة على ما يقول 

ماك�ــــــص فيــــــرب، وال�سيا�ســــــة هي علــــــى وجه 

التحديــــــد واحل�ــــــرش تتعلق بــــــاإدارة املجتمع 

ال�سيا�سي، اأي الدولة. وكل دولة تتاأ�س�ص على 

القــــــوة، من هنــــــا كانت العالقة بــــــني الدولة 

والعنــــــف حميمــــــة جداً. وكان رجــــــل الدولة 

قل،  اأول من ميار�ص العنف �ســــــلمياً، على الأ

وبدرجات متفاوتة من خــــــالل هيمنته على 

ال�ســــــلطة، ومن ثم على النا�ص. وال�سيا�ســــــة 

يف بــــــالد العرب- كما تقــــــول منى فيا�ص يف 

كتابها )اأقنعة الثقافة العربية( - تعد ميداناً 

خميفاً للمواطن العادي وتتخذ طابعاً مبتذلً 

اأكرث فاأكرث، ف�سار ال�سعار ال�سائع هو»اتركوا 

هلها«! ولكن من هم اأهل ال�سيا�سة؟  ال�سيا�سة لأ

وهل ال�سيا�ســــــة وظيفة؟ ومل الفرتا�ص البليد 

يف احلالة العربية باأن ال�سيا�ســــــي، واحلاكم 

خا�ســــــة، لي�ص مثقفا، واملثقــــــف -باملقابل- 

لي�سلح �سيا�سياً اأو حاكماً؟

ل نغفل ارتباط مثل هذا اخللل بامل�ستوى 

ميــــــة يف املجتمعات  اخلطــــــري الذي بلغته الأ

مية الثقافية التي تعاين  العربية، مبا فيها الأ

منها ن�ســــــبة عاليــــــة متزايدة مــــــن املتعلمني 

واخلريجني اجلامعيــــــني، اإذ تتفاقم التبعية 

�ســــــكال وال�ســــــطحية  الثقافيــــــة متعــــــددة الأ
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بداع، مبــــــا قتل روح  والبتــــــذال وت�ســــــليع الإ

البتــــــكار والتطــــــور وم�ســــــخ هويــــــة املجتمع 

وفاعليته. ل نغفل اأي�ساً عن التدمري الذاتي 

الذي مار�سناه طوياًل بال وعي على م�ستويات 

متعــــــددة، وخا�ســــــة التغافــــــل عــــــن مفاعيل 

تر�ســــــبات اجلاهلية ومكوناتهــــــا الذهنية يف 

العقل وال�سلوك العربيني املعا�رشين. 

أ�سباب تخلفنا  تعددت حماولت ت�سخي�ص ا

وبطء تطورنا وتفاقم م�ساكلنا واأزماتنا، ويف 

معظم تلك املحاولت ن�ســــــيب من ال�سحة، 

�ســــــل اأن نركز على امل�سببات الذاتية  لكن الأ

والداخلية، بدل التهرب من حتمل امل�سوؤولية 

باإلقــــــاء كل اأوزارها على اأطــــــراف خارجية، 

طراف فاعال وموؤثرا.  مهما كان دور تلك الأ

أنه: »يقــــــف وراء تخلف جمتمعاتنا  ووا�ســــــح ا

ثالوث �ســــــيطاين لعني قلب منظومة املفاهيم 

أ�ســــــاً على عقب، وهو يت�ســــــكل من  والقيم را

النتهازيــــــة والذرائعية التي تربر الو�ســــــائط 

كلها، واأخرياً ما ي�سمى يف اللهجات ال�سعبية 

أ�ساليب هي اأقرب  الفهلوة، والفهلوي.. يبتكر ا

اإىل ال�سطو والقر�سنة من اأي �سيء اآخر، ول 

يهمه كم �سي�سقط من ال�سحايا قبل اأن يبلغ 

هدفــــــه وهــــــو غالباً �سخ�ســــــي وغري نظيف، 

)3( 
ويخلو من اأي بعد اأخالقي اأو وطني«.

تتحمــــــل ال�ســــــلطة احلاكمــــــة واملثقفون 

وال�سا�ســــــة واملجتمع باأ�رشه م�ســــــوؤولية عالج 

هذه الظواهر اخلطرية عرب توحيد اجلهود، 

ل تكري�ــــــص التنافــــــر والتباعد. �ســــــحيح اأن 

طبيعة ال�سلطة واأجهزتها متمركزة ل حتتمل 

�ســــــوى النــــــزر القليل من احلركــــــة واملرونة، 

بينما تزخــــــر الثقافة واحل�ســــــارة بالتفاعل 

والتبــــــادل الفكري واحلركــــــي والنطالق يف 

اآفاق و�ســــــعت النفجارات املعرفية وو�سائل 

ن�ســــــاين مداها على  الت�ســــــال والتوا�سل الإ

أي�ساً اأن التوازن  نحو هائل، لكن ال�ســــــحيح ا

يف العالقة املتبادلة يف اإطار هذا التناق�ص، 

وعلــــــى الرغم منه، قد �ســــــمح بتعاي�ص مبدع 

بناء يف حالت جمتمعــــــات كثرية. واإذا كانت 

ال�ســــــلطة بطبيعتها ل تتنازل عن �ســــــيء من 

�سطوتها اإل حتت �سغط ما، ول تعيد بع�ص 

ما حجبتــــــه من دور وم�ســــــوؤولية اإل مبقدار 

مــــــا يحتاجه درء خطر يهددها، فم�ســــــوؤولية 

املثقفني العرب م�ساعفة لتدارك املخاطر، 

يف ظل اأو�ساع عا�ســــــفة تهدد باجتثاث دول 

واإمرباطوريات، خا�سة بعد ت�سديد منظرين 

اأمريكيــــــني على بعــــــد رابع لل�ســــــيطرة على 

بعاد  العامل هو البعد الثقايف، ي�ســــــاف اإىل الأ

الع�سكرية والقت�ســــــادية وال�سيا�سية، تاأكيداً 
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أبرز منظري العوملة، اأن  لت�ســــــديد ب�سرت ثرو، ا

مريكية لي�ســــــت الثقافة املهيمنة،  »الثقافة الأ

بل هي الثقافة ال�ساملة«. 

مريكية �سكل  اأخذت ال�سيطرة الثقافية الأ

تدخل �ســــــافر وقح ا�ســــــتغل حاجة جمتمعات 

اإىل التغيــــــري والت�ســــــويب والتطوير ليفر�ص 

توجهــــــات واإجراءات وفل�ســــــفة وقيماً جتعل 

الغزو الثقايف الذي كرث اجلدل ب�ساأنه واقعاً 

�سارخاً ي�رش على ا�ست�سالمنا وارتهاننا. لهذا 

ت�ســــــتدعي املواجهة العربية م�رشوعاً ثقافياً 

باأ�رشها، منطلقاً  مة  ي�ســــــتهدف الأ جتديدياً 

من حاجات غالبية النا�ص، فال جمال لثقافة 

مة وماآ�ســــــي  حمايدة اأو مرتفعة عن هموم الأ

املجتمع. ل ميكــــــن اأن يتم جتديد اأي ثقافة 

اإل من داخلها، مهمــــــا بلغ مدى تفاعلها مع 

خرى، وهــــــو تفاعل راأى حممد  الثقافات الأ

آلية التاأ�ســــــيل الثقايف  عابــــــد اجلابــــــري اأن ا

التي تتيح النفتاح على منجزات احل�ســــــارة 

الغربية ومفاهيمها الفل�سفية والعلمية وتكري�ص 

أ�ســــــاليب البحث العلمــــــي ومناهجه نظريا،  ا

والتحرر وتعزيز ال�ســــــتقالل مبا ين�سجم مع 

خ�سو�ســــــياتنا ويفــــــي حاجاتنا امل�ســــــتقبلية، 

ت�ســــــكل اإطــــــاره املالئــــــم. ل يعني التاأ�ســــــيل 

فكار واملفاهيم، بل  الثقايف نقل وا�ستن�ساخ الأ

أ�ســــــيلة تقربها اإىل روؤانا  ا�ســــــتنباتها يف تربة ا

 .
)4(

والروحية الفكرية  بت�ســــــوراتنا  وتربطها 

تفر�ص احلاجــــــة اإىل هذا امل�ــــــرشوع الثقايف 

ن�ســــــاين / أولوية البعد الإ العربــــــي احــــــرتام ا

الثقايف/ الجتماعي للتنمية التي طغى على 

م�ساريعها عمليا بعد مادي اقت�سادي مل�سلحة 

قلة غنية متحكمة. لعل من اأهم غايات هذا 

امل�رشوع التاأ�سي�ص لن�ســــــق قيم اإيجابي يلتزم 

مرجعية اأخالقية /�سعبية/ عقالنية تنطلق 

مة، وحترتم �سفات  من الذات احل�سارية لالأ

مطلوبة يف املثقف: وعي �ســــــامل وقدرة على 

اللتــــــزام مبا يقول ويكتــــــب، وتاأثري فعال يف 

جمتمعه وما وراء جمتمعه، و�سجاعة املمار�سة 

الدائمة للنقــــــد الذاتي جنبــــــا اإىل جنب مع 

خرين. اأي اخل�ســــــال التي  ممار�ســــــة نقد الآ

ا�سرتطها بول بوفيه يف املثقف امل�سوؤول، لدى 

و�سفه اإدوارد �سعيد يف كتابه )اإدوارد �سعيد 

ومهمة الناقد(: الت�ساع والعمق يف املعرفة، 

كادميية، والبعد  والر�ســــــانة التاريخيــــــة والأ

خالقــــــي والقيمي يف املوقف ال�سيا�ســــــي  الأ

الذي ل تقوم ح�سارة بدونه.

❁    ❁    ❁

وان لت�ســــــويب معادلــــــة التوا�ســــــل  اآن الأ

والتفاعــــــل البنــــــاء ما بــــــني الــــــرتاث والبناء 
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امل�ستقبلي، وما بني الذات احل�سارية والعامل 

مة مناعتها وتفجر  اخلارجي، لت�ســــــتعيد الأ

بــــــداع لديها، مقاومــــــة اجلمود  قــــــدرات الإ

والنغالق والتبلد والنهيار وما يقابلها على 

خر وتبعية  خرى من انبهار بالآ �سفة الف�سل الأ

وتقليــــــد وا�ســــــتالب له واإحباط وا�ست�ســــــهال 

التذرع بالعجز وال�ست�سالم للتجزئة والتفتيت 

والغزو. وبحيث ت�سقط كذلك البدائل املهينة 

التي حا�رشت املثقف بني ا�ستقالة من الذات 

أو النكفاء والنزواء ال�ســــــلبي،  وخيانتهــــــا، ا

أو الكمــــــون املتحفز لقفــــــزة يف املجهول، اأو  ا

أو الهروب من الوطن،  الرتهان لل�ســــــلطان، ا

مة والن�سالخ  أو التنكر للذات احل�سارية لالأ ا

منها. بغري هذا يزداد ا�سطراب حركة الفعل 

املجتمعي والفكري وال�سيا�سي وعجزها عن 

فهم امل�سكالت احل�سارية الراهنة والتعامل 

مــــــع التحديــــــات اخلارجيــــــة والداخلية، اإذ 

يتجمد املعيار الفكري الذاتي، ويندفع الواقع 

العربــــــي يف حركة تطــــــوره الذاتي اإىل التيه، 

وي�ســــــبح م�ستباحا اأكرث جلذب مراكز التاأثري 

أ قيام املثقف بواجب الدفاع  اخلارجية. يبدا

مة وا�ستنفار مقومات الهوية حلماية  عن الأ

أ�ســــــالتها ووجودها احل�ســــــاري  ذات اأمته وا

ن�ســــــاين وحت�سينها �سد  ووحدتها ودورها الإ

الغزو والتف�سخ والتحلل القيمي والأخالقي 

والبنيوي من ا�ستعادة الوعي بالذات والثقة 

بها، وتكري�ص احــــــرتام البحث عن احلقيقة. 

م�ســــــوؤولية العقــــــل النقــــــدي امل�ســــــتقل ذاتياً 

ووظيفياً عن �ســــــغط موؤ�س�سته ال�سيا�سية -ل 

عن اللتزام والهتمام ال�سيا�سي– اأن يفر�ص 

احرتام ا�ســــــتقالله ودوره يف اإ�ســــــاءة مواطن 

داء، دون  اخللل واقرتاح احللول لت�سويب الأ

خ�ســــــية بط�ص �سلطوي اأو �سغوط مراكز قوة 

ونفــــــوذ. وكلما توفرت حرية الفكر ت�ســــــبح 

مهمة العقل النقدي اأكرث �ســــــهولة، وت�ســــــبح 

�سالح والت�سويب  �سهام يف الإ قدرته على الإ

أكــــــرب فعالية. اإن م�ســــــوؤولية املجتمع يف هذا  ا

أ�سا�سية ل�سمان توفري هذه احلرية  ال�ســــــدد ا

أيام  اإزاء مفارقــــــة ارتفــــــاع م�ســــــتوى احلرية ا

جنبي مقارنة مباآلها  اخل�سوع لال�ستعمار الأ

يف ظل بع�ــــــص اأنظمة ما بعد ال�ســــــتقالل! 

اإن احرتام دور العقــــــل النقدي �رشط رئي�ص 

كرب على الذات،  لتحقيق النت�سار العربي الأ

اأي عالج مواطن اخللل والق�سور والتق�سري 

فيها، �رشطاً م�ســــــبقاً ورديفاً لالنت�سار على 

العدو الغازي. اإنه اخليار الثالث ال�سائب يف 

عالقة مري�سة للثقايف بال�سيا�سي متاأرجحة 

بني نقي�ســــــني مدمريــــــن: اإفــــــراط يف اإدانة 
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أو اإفراط  وزار، ا
ال�ســــــلطة وحتميلهــــــا كل الأ

يف تقريظها وتربير ت�ســــــلطها وف�سلها. بينما 

ترتبط فعاليــــــة العقل النقدي ارتباطاً وثيقاً 

بالبحث عن احلقيقة كما هي، ل كما تريدها 

�ســــــلطة اأو جهات �ســــــاحبة نفوذ. هنا تلتقي 

�ســــــكوى مطاع �ســــــفدي من »افتقاد ثقافتنا 

الع�رشية من تقاليــــــد البحث عن احلقيقة، 

من عدم ال�ســــــعور باحلاجــــــة الوجودية بعد 

 مع �سكوى نبيل علي 
)5(

اكت�ســــــاف احلقيقة« 

من بطء حركة اأمتنا يف عامل �ســــــار �سل�سلة ل 

يقاع من جولت الهدم  متناهية مت�سارعة الإ

واإعــــــادة البناء، بحيث جعلنا جوعى للحكمة 

واملعرفــــــة ونحن غرقى يف بحــــــر املعلومات 

والبيانات،عــــــامل بــــــات يغ�ــــــص بالحتمالت 

أ�ســــــبح  والتوقعــــــات والاليقــــــني، اإىل درجة ا

ن�سان معها يخ�سى النجاح قدر ما يخ�سى  الإ

.
)6(

الف�سل 

آليات  نعيــــــد هنا التنبيه اإىل تفاقم خطر ا

تروي�ــــــص اأمتنا وتدجني قواهــــــا الفاعلة يف 

خرية متحالفة مع عمليات مربجمة  العقود الأ

مة املتهمة  متعــــــددة اجلوانب لتطويع هذه الأ

أنها تدمن خداع  أ�سرية �رشنقة ما�سوية، وا باأنها ا

غراق يف الدعاء والتبجح وخو�ص  الذات والإ

نا�سيد واملبالغات بل  حروبها بال�سعارات والأ

يتباهــــــى اأفرادها بالك�ســــــل والدعة وتعطيل 

نتاج وتبديــــــد الفعل اجلاد وقتل  طاقــــــات الإ

أوباأنها ظاهرة  بداع والبتــــــكار، ا حماولت الإ

�ســــــوتية تربع يف ال�رشاخ والرثثرة دون اإرادة 

مة  نتاج،. اإن ذاكرة الأ فعل اأو قدرة علــــــى الإ

مة  م�ســــــتهدفة بقوة، يف م�ســــــعى اإىل �سلخ الأ

عن جذورهــــــا ومقوماتها. بل اإن الكثري مما 

أو ا�ستدعاوؤه من خمزون  يتم ال�سماح بتذكره، ا

الذاكرة يجيء مــــــزوراً وفق برجمة تتعمد -

مة  اإ�سافة اإىل التزوير والتزييف- اإغراق الأ

بكــــــم هائل مــــــن النفايات التي يــــــراد لها اأن 

تكون الوعي العربي املعا�رش، بدل من اإخراج 

ثقافتنــــــا من حالتي التقافز بني ال�ســــــتالب 

أو  خر ا والتبعية واللتحــــــاق والتماهي مع الآ

خر ومنه رف�ساً مطلقاً  رف�ص كل ما لدى الآ

عدمياً، اإىل حالة تفاعل ندي ي�ستند اإىل ثقة 

بالذات واإ�رشار على دور فاعل. تن�سح هذه 

الذاكرة املربجمة ذكريات م�ستهاة واإ�سقاطات 

حداث  لأ وا�ســــــرتجاعا  واأحــــــالم،  لرغبــــــات 

متخيلة �ساغتها انفعالت دفينة،ل حلقائق 

مطابقة لوقائع م�ســــــت. التذكر الرغبوي اأو 

امل�ستهى لذكريات م�ستهاة ي�سكل حقال ن�سطا 

لختالط خطر بني التذكر والتخيل والتوهم. 

و�رشعــــــان ما يطغى التفكــــــري الرغبوي على 

التفكري املو�سوعي والواقعي. 
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يذهب بع�ص العلماء يف هذا ال�سدد اإىل 

اأن لدى امل�سنني ذاكرة خ�سبة ب�ساأن طفولتهم، 

أكــــــرث مما كانت خ�ســــــوبة تلــــــك الذاكرة يف  ا

ربعني اأو اخلم�سني. كما يرى هوؤلء  �ســــــن الأ

العلمــــــاء اأن املتقدمــــــني يف العمــــــر يتذكرون 

اجلميل واملفرح من الذكريات، ول يتذكرون 

ال�سيئ منها اإل فيما ندر، فذاكرتهم انتقائية 

يجابي  ن�ســــــطة يف ا�ســــــرتجاع امل�ســــــتهى والإ

وا�ستبعاد املنغ�ص وال�ســــــلبي من الذكريات. 

فــــــاإذا ما اعتمدنا نف�ــــــص املعيار فيما يخ�ص 

التذكــــــر اجلمعــــــي هل ي�ســــــح الزعــــــم باأن 

يجابي  مة التي تدمــــــن تذكر املرغوب والإ الأ

أم  وامل�رشق فقط من تاريخها -�سحيحاً كان ا

مــــــزوراً– هي اأمة �ســــــائخة؟ واإذا كان علماء 

 
)7(

أثبتوا كما ن�رشت جملة العلوم اجلديدة قد ا

اأن التوتــــــر والقلق يف �ســــــنوات العمر املبكرة 

أو  يوؤديــــــان لحقاً اإىل فقدان املــــــرء ذاكرته، ا

�ســــــعفها مع �ســــــائر القــــــدرات العقلية، فهل 

أو اأمة، كما يف  ينطبق هذا على حالة جمتمع ا

ننا جميعا نعي�ص  حالة الفرد؟ اجلواب يهمنا لأ

حتت وطاأة قلق وتوتــــــر هائلني.. واإذا كانت 

أكاذيبها  »احلقيقة تقاوم با�ستمرار اإفرازات ا

الذاتية« فالعبث بالذكريات -مق�ســــــوداً كان 

فرازات،  أو بغري وعي- ي�ساعف من تلك الإ ا

خدمة ملا ا�ســــــت�رشى يف جمتمعاتنا من طغيان 

الذرائعية، وتلذذ بتخدير الذات لتربئتها من 

امل�سوؤولية عن الرتدي والعجز والف�سل.التذكر 

ن�سان اإىل التعلم والتثقف واملراجعة  �سبيل الإ

والت�سويب والتطور وتو�سيع املدارك وتعزيز 

املواهب واكت�ســــــاف احلقائــــــق والتعرف اإىل 

بداع بعد مراكمة  الكون، ثم اإطالق طاقات الإ

املعلومات وحتليلها وتركيبها والتفاعل معها 

لتحويلها اإىل معارف، فكيف يكون الن�سيان، 

)8(
عدو التذكر، هو النعمة؟ 

❁    ❁    ❁

زمتنا الثقافية على  بني مظاهر عديدة لأ

امتداد الوطن العربي امل�ســــــتباح، ي�ســــــفعنا 

أو مّت  أنف�سهم، ا ــــــبوا ا ارتداد العديد ممن ن�سّ

تن�سيبهم، �ســــــدنة للثقافة العربية. نفهم اأن 

حبــــــاط اأحدنا اإىل خــــــرق املاألوف  يدفــــــع الإ

واملعقول من �ســــــلوك وتفكري اإذ يختل توازنه 

أي�ســــــاً اأن يق�ســــــو املحب على من  أملاً. نفهم ا ا

أو تق�سري اإىل  يحب، فيقّرعه خلطاأ بدر منه ا

حد احلديث عن موته! نفهم ت�ســــــاوؤل مثقف 

عربي بارز حتى عن »مربر ا�ستعمال الوحي 

لغة العــــــرب بقواعدها ومفرداتها وتراكيبها 

ن�سانية  يف الن�ص القراآين، جامع التجارب الإ

أنها كانت  التي �سبقت نزوله، على الرغم من ا
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أياً  حتــــــى ظهوره لغة وثنية«. بــــــل واأن يعلن را

عومليــــــاً مفاده اأن »الهوية ل ترتبط بال�ســــــاأن 

واملعتقــــــد الديني، ول بالثقافــــــة واللغة التي 

يتحدثهــــــا النا�ص، ول بالوطــــــن والدولة.. ل 

ترتبط باأي من املحددات ال�ســــــابقة، ولكنها 

م�رشوع مفتوح واإبداع متوا�ســــــل، يتم تلم�سها 

بداعي«.. لكننا ن�ســــــتغرب اأن  يف اخلا�ص الإ

يخل�ص هذا املثقف البارز -علي اأحمد �سعيد 

مة الكثري  ا�ســــــرب )اأدوني�ص(- الذي منحته الأ

عالن يف ختام  من التقدير والدعــــــم، اإىل الإ

على للثقافة  ندوة عامــــــة اأقامها للمجل�ص الأ

بالقاهرة اأن »اللغة العربيــــــة اإىل انقرا�ص«، 

مة العربية ذاتها فهي  أنه »ل م�ســــــتقبل لالأ وا

 )9(
جمدبة وتنقر�ص«! 

وىل التي حتدث  مل تكــــــن تلــــــك املــــــرة الأ

اأدوني�ص فيها عــــــن انقرا�ص لغتنا واأمتنا، اإذ 

�سبوع نف�سه �سمن برنامج )الباحث  اأكد يف الأ

�ســــــكندرية اأن »اللغة  املقيــــــم( يف مكتبــــــة الإ

 ،
)10(

العربية الف�ســــــحى يف �سبيلها اإىل املوت«

خرية  وقال اإنها: »ترتاجع خالل ال�ســــــنوات الأ

ب�سكل كبري على خمتلف ال�سعد يف املدار�ص 

واجلامعــــــات. وحتى لو ا�ســــــتمعت لل�ســــــيوخ 

وخطباء امل�ســــــاجد املعنيني اأكرث من غريهم 

باملحافظة على اللغة �ستجد هذا الرتاجع.. 

ويف املقابل، �ســــــتجد تقدما للهجات املحلية 

ن ع�رشات  يف ال�ســــــعر والكتابة. وهنــــــاك الآ

املجــــــالت واملهرجانات ل�ســــــعر العامية«. لن 

أثاره موقــــــف اأدوني�ص املماثل  نعود اإىل مــــــا ا

أي�ساً، اإمنا نرد على من  ال�سابق يف اجلزائر ا

نَّا  ينعون لغتنا مذّكريــــــن بوعد اهلل احلق: »اإِ

اِفُظوَن«، فهذا  نَّا لَُه حَلَ ْكــــــَر َواإِ لْنَا الذِّ نَْحُن نَزَّ

وعد نوقن ونعتز به ونوؤدي واجبنا يف �سياقه. 

أ�سوار تاريخ �سمدت اللغة  لن نتمرت�ص خلف ا

أمــــــام جوائح املغول  العربية علــــــى امتداده ا

وربة  والتتار وال�سليبيني وحملة الترتيك والأ

ــــــل يف اأن اأوىل خطوات  مركة، ولن نف�سّ والأ

تنفيذ م�رشوع التحديث الذي قاده حممد علي 

الكبري كان تدري�ص الطــــــب والعلوم احلديثة 

 .
)11(

يف م�رش باللغة العربية �سنة 1826مثال 

اًل عن كون  ولن نكرر ما �سبق اأن كتبناه مف�سّ

اختالف لهجــــــات القبائل العربية ومتايزها 

منذ الع�ســــــور القدمية حقيقة واقعة، لكنها 

مل ت�سعف اللغة العربية الف�سحى، ول حّدت 

من انت�ســــــارها وا�ســــــتعمالها على مدى اآلف 

ال�ســــــنني، وهكذا هو �ســــــاأن متايز اللهجات 

العاميــــــة املعا�رشة. اإمنا نعود اإىل درا�ســــــات 

أخــــــرى اأكدت اأن  اليون�ســــــكو وهيئات علمية ا

اآلف اللغات يف عاملنا مت�سي اإىل انقرا�ص، 
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حيث اأن 95% من جممــــــوع اللغات يف عاملنا 

اليــــــوم ل يتحدث بها �ســــــوى 4% من جمموع 

الب�رش. لذلك بات منطقيــــــا اأن نعي�ص حالياً 

انقرا�ــــــص لغتــــــني كل �ســــــهر يف العــــــامل. ومع 

وجود)2011( لغة حمكيــــــة يف اأفريقيا مثاًل 

نكليزية  فاإن لغات امل�ستعمرين ال�سابقني )الإ

�سبانية والربتغالية( طاغية يف  والفرن�سية والإ

�ســــــبانية  التعامل والتداول. وهذا هو حال الإ

نكليزية واأخرياً الفرن�ســــــية،  والربتغاليــــــة والإ

فهي اللغات الر�ســــــمية وال�ســــــائدة يف بلدان 

مريكية، �سمالها وو�سطها وجنوبها،  القارة الأ

أباد  �ســــــليني -الذين ا اأما لغات ال�ســــــكان الأ

معظمهم  وروبي  الأ ال�ســــــتيطاين  ال�ستعمار 

اإبادة �ســــــاملة- فالتعامل بهــــــا حمدود جدا، 

يقت�ــــــرش على اأفراد ل يــــــزال الرابط القبلي 

يجمعهم. اأما يف الهند، فيجري تعليم ثمانني 

أ�ســــــل مئتي لغة  لغة حملية يف املدار�ص، من ا

ي�ستعملها ال�ســــــكان. لذلك كرث احلديث عن 

ت�سارع انقرا�ص الغالبية ال�ساحقة من لغات 

�سعوب العامل.اإمنا اأجمعت الدرا�سات العلمية 

كافة على اأن اللغــــــة العربية تبقى يف طليعة 

القلة املحدودة جدا من اللغات التي �ســــــوف 

تبقى حية، وهي: ال�ســــــينية )املندرين(، وان 

كانت �ســــــوف تظل لغة حملية على الرغم من 

كونها لغة خم�ص �سكان العامل. والهندو، رغم 

أنها �سوف تظل لغة حملية بدورها ل يتخطى  ا

نكليزية التي ت�سعى  ا�ستعمالها الهند. واللغة الإ

لفر�ص نف�ســــــها لغة العلم والتجارة والتفاهم 

�ســــــبانية التي  وىل يف كل العــــــامل، واللغة الإ الأ

مريكية،  تتحدث بها غالبية �سعوب القارة الأ

ثم لغتنا العربية. لقد اأرغمت موجات التغريب 

الق�رشي التي فر�ســــــتها احلقبة ال�ستعمارية 

العديد من حكومات دول اأفريقية على وقف 

ا�ســــــتخدام احلــــــروف العربية كتابــــــة لغاتها 

الالتينية.  باحلــــــروف  وا�ســــــتبدالها  املحلية 

فمن املعلوم اأن ال�سواحيلية والهو�سا وثالثني 

لغــــــة اأفريقية اأخرى ظلــــــت تكتب منذ قرون 

باحلروف العربية، وت�سكل الكلمات العربية 

مــــــا يزيد عــــــن ثلث مفــــــردات كل منها. لقد 

كانت مفارقة تبني هزال ا�ســــــتقالل البلدان 

النامية اأن ي�سدر الرئي�ص ال�سومايل ال�سابق 

حممد �ســــــياد باري قــــــراراً بوقف كتابة اللغة 

ال�ســــــومالية باحلروف العربية وا�ســــــتبدالها 

�سبوع الذي مت فيه  باحلروف الالتينية يف الأ

قبول ع�ســــــوية ال�ســــــومال يف جامعة الدول 

العربية! لكن هذا مل مينع انت�سار اللغة العربية 

بعد ذلك لغة تفاهم وتعليم بني ال�سوماليني. 

وىل التي  مثلمــــــا جعلــــــت موجة التغريــــــب الأ



حت�صني الثقافة العربية يف زمن التحوالت العا�صفة

171 الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2010

قادهــــــا م�ســــــطفى كمال لنتــــــزاع تركيا من 

�سالمي اأول جت�سيداتها منع كتابة  انتمائها الإ

اللغة الرتكية باحلروف العربية،وا�ســــــتبدالها 

باحلروف الالتينية. مع ذلك ت�سهد ال�سحوة 

�ســــــالمية الراهنة عودة اللغة العربية اإىل  الإ

آنية. ول  التداول يف تركيا مــــــن البوابة القرا

وردو، اللغة الر�ســــــمية ملئتي مليون  تــــــزال الأ

ن�ســــــمة يف باك�ســــــتان وع�ــــــرشات املاليني من 

م�ســــــلمي الهند تكتب بحروف عربية، وهذا 

فغانية والفار�سية اأي�ساً. هو حال اللغتني الأ

❁    ❁    ❁

قالت امل�ســــــكونة بحــــــب العروبــــــة حياة 

أنها قد بكــــــت عندما قال  احلويك عطيــــــة ا

لهــــــا الربوفي�ســــــور جاك بارا، الــــــذي اأ�رشف 

على ر�ســــــالتها املقدمة اإىل جامعة ال�سوربون 

لنيــــــل الدكتوراه: »اللغة يــــــا ابنتي هي نظام 

ن�ســــــان �سقط  فكري ثقايف، اإذا خرج منه الإ

يف الت�ســــــو�ص.. اللغــــــة نظام فكــــــري وبنية، 

ن�ســــــان اأن يتقــــــن نظامني وثالثة  وميكن لالإ

ول الذي  أ بالنظام الأ وبتميــــــز، لكنه اإن مل يبدا

ي�ســــــكل روحه الثقافيــــــة كاإن�ســــــان، فاإنه لن 

خــــــرى اإل فقدان  يغنــــــم من اإتقان اللغات الأ

أتقن  أنا فرن�سي وا الهوية، القتالع وال�سياع. ا

أي�ساً اأن اأفكر فيها علمياً  أتقن ا جنليزية، وا الإ

وبحثيــــــاً، لكنها ل ميكــــــن اأن تكون لغة اأقدم 

مة اأن تنه�ص  نف�سي بها، لغة روحي.ل ميكن لأ

بلغة اأخرى، كما ل ميكن للروح اأن تعي�ص يف 

ج�سد غري ج�سدها«.

كانت حياة احلويك قــــــد بكت قبل ذلك 

بحني عندما طلبت ال�سيدة منى مكرم عبيد 

أثناء  مارات املتحدة، ا من طالب عربي من الإ

أبو ظبي(  موؤمتر يف جامعة ال�ســــــوربون يف )ا

عن ال�سيا�سة العربية ل�سارل ديغول، اأن يوجه 

أنها  �سوؤاله اإليها باللغة الجنليزية، فيما يعني ا

أنه ل يعرف الفرن�سية، ويف  اعتربت �ســــــمناً ا

أي�ســــــاً اعتباراً �سمنياً باأن ا�ستعمال  ما يعني ا

اللغة العربية غري وارد! 

أمــــــام احتجاجــــــات القاعــــــة: نحن يف  وا

عا�ســــــمة عربية، وهــــــذا مواطــــــن يريد اأن 

ي�ساأل بالعربية، ا�ســــــتعملت منى مكرم عبيد 

�ســــــماعات الرتجمة، ل جلهلها العربية، فهي 

أ�ســــــتاذة جامعيــــــة ووزيرة، بــــــل لرتفعها عن  ا

�ســــــماع �سوؤال بالعربية )!( �ساأن تغريبيني كرث 

انت�رشوا طفحاً وبثوراً على جلد اأمتنا، بعدما 

 حماولة 
ّ
كمنوا حتته طوياًل، ثم متادوا يف غي

مــــــة والتربوؤ مــــــن جوهر ذاتها  �ســــــلخ جلد الأ

احل�سارية، كما فعلوا!

أنها اتفقت مع هدى   ا
)12(

روت الأخت حياة 
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جمال عبد النا�رش وعدة م�ساركني عرب يف 

املوؤمتر على اأن يلقي العرب كلماتهم بلغتهم، 

فلم يلتزم بع�ســــــهم، لذلك �ســــــّجلت للدكتور 

اأحمد نوفل، رئي�ص ق�ســــــم العلوم ال�سيا�ســــــية 

ردنية، تقدميه ورقته  يف جامعة الريموك الأ

باللغة العربية رغم كتابتها بالفرن�سية.

تذكرت حياة احلويــــــك يف ذلك املوؤمتر، 

وعندمــــــا كتبت عن هــــــذه الواقعــــــة، مقولة 

الفيل�ســــــوف الفرن�سي با�ســــــكال التي مل ينفك 

أندريه مالــــــرو، وزير الثقافة يف عهد ديغول  ا

ويف عهد خليفته، يرددها: »وطني هي اللغة 

أنا فتذكرت اإثارة عدة زوابع  أما ا الفرن�سية«. ا

يف وجهي حني نّفذت تهديدي بالن�ســــــحاب 

من اجتماع ر�سمي ملجل�ص ال�سفراء العرب يف 

جنبية قبل اأكرث من ربع  اإحدى العوا�ســــــم الأ

قرن، بعدما اأ�رش عميد ال�سلك الدبلوما�سي 

آنــــــذاك على اإدارة اجلل�ســــــة كعادته  العربي ا

نكليزية، ل العربيــــــة! قلت يومها  باللغــــــة الإ

نكليزيــــــة لغة اأمر  أ�ســــــمح بجعل الإ اإنني لن ا

واقع يف اجتماعات جلامعة الدول العربية، 

ن اأكرث من ن�سف احلا�رشين ل يتقنون  لي�ص لأ

النكليزيــــــة، وبالتايل ل يتابعون نقا�ســــــاتنا، 

أ ا�ســــــتخدام لغــــــة اأجنبية يف  ن مبدا واإمنــــــا لأ

اجتماعات ال�سفراء العرب ف�سيحة لنا، وعار 

علينــــــا جميعاً. غــــــادرت الجتماع، وامتنعت 

عن ح�ســــــور الجتماع الالحق، فطلب ذلك 

ال�ســــــفري من حكومته نقله اإىل بلد اآخر، ومت 

هذا. كانت تلك هي املرة الثانية التي خ�ست 

فيها مثــــــل هذا ال�ــــــرشاع، راف�ســــــاً امتهان 

انتمائنا بجعل لغة اأجنية لغة التوا�ســــــل بني 

�ســــــفراء عرب يف اجتماعاتهم الر�ســــــمية، اإذ 

�ســــــبق اأن عطلت تلك الجتماعات الر�سمية 

يف بلد اآخر قبل ذلك ب�سبع �سنوات اإىل اأن مت 

اللتزام بالتحدث فيها باللغة العربية. ا�ستدت 

الزوابــــــع تالحقني وتتهمني بال�ســــــوفينية)!( 

ومعــــــاداة التطور)!( واملناكفة على م�ســــــائل 

�رشاري على ا�ستعمال لغتنا  هام�ســــــية )!( لإ

العربية يف اجتماعاتنا الداخلية الر�ســــــمية، 

نكليزية والقليل من  على الرغم من اإتقاين الإ

الفرن�سية.. و�رشعان ما تالحق ت�سديد عدة 

خناجر اإىل ظهري!

خت حياة احلويك اأن تبكي،  لذلك حق لالأ

أملا  وحق لنا نحن اأن نفعل مثلها اأي�ساً، ح�رشًة وا

مة،التي  أبناء هذه الأ آل اإليه حال بع�ص ا مما ا

تنتهك لغتها وت�ســــــتباح ثقافتها وقيمها، بعد 

انتهاك اأوطانهــــــا وثرواتها وتراثها وكرامتها 

وحريتها ووحدتها وجوهر ذاتها احل�سارية، 

يف زمن يطفو فيه �سما�رشة ول�سو�ص وجهلة 
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خر اإىل حد كراهية  وتغريبيني ومنبهرين بالآ

ذواتهم والتنكر لنتمائهم.

❁    ❁    ❁

يف البدء كانت الكلمة، كما قالت ال�رشائع 

وىل  أكانت ت�سمية اللغة الأ ديان املختلفة.ا والأ

ألكونها  م �سدفة؟ -�ساألت رمي عبيدات- ا بالأ

أداة الرتباط  وىل كافة، وا م�سدر املعارف الأ

ول  اجل�سدي والروحي والنف�سي احلقيقي الأ

وىل يف  ول والغر�سة الأ والنتماء وامل�ســــــكن الأ

نها الب�سمة  أم لأ اأعماق النف�ص قبل اجل�سد، ا

وىل بتجلياتها حتى اآخر حلظة  والذاكــــــرة الأ

مــــــن عالقتنا باحليــــــاة. وبال�رشورة احلرف 

وىل للذات  والكلمــــــة الده�ســــــة والقيمــــــة الأ

مومة- ذلك الفعل  خــــــر.. ربط اللغة بالأ ولالآ

عمق للحياة وال�ســــــتمرار.واأكرثها  بلغ والأ الأ

اأهمية وقد�سية وم�ســــــوؤولية. منظومة عطاء 

ر�سية  نوية الأ بال حدود وخروج من الذات الأ

خر وتثمنه  للذات الب�رشية العليا التي تعلي الآ

يف رحلــــــة ارتقاء �ســــــفيفة العــــــرتاف بقيمة 

معان  اإي�ســــــال  أرادت  ا الختالف.الت�ســــــمية 

ن�سانية. منها  عميقة ا�ستقرت يف الذاكرة الإ

ن�سان  اأن ارتباطاً ع�ســــــوياً حقيقياً يربط الإ

بلغته، هو من العظمة وال�ســــــتمرار واخللود 

م التــــــي ل خروج ول فكاك من خالياها  كالأ

أداة ال�ســــــريورة  ودمها وعظامها كم�ســــــدر وا

واحليــــــاة. اللغة لي�ســــــت فقط وعــــــاء فكرياً 

رغم عظمــــــة الفكرة، بقدر ما هي �ســــــيفرة 

اجلينــــــات الثقافيــــــة املميزة لهــــــم، واأدوات 

ن�سان  وىل. هي الإ تفكريهم وت�ســــــوراتهم الأ

بعظمته املتنوعة ومو�سيقاه اخلا�سة امل�سكلة 

م  ل�ســــــيمفونية الكون. ».. حمايــــــة اللغات الأ

دعــــــوة �رشيحة للخروج مــــــن اأ�رش مترت�ص يف 

�رشانق احتكار ال�سواب وادعاء بع�ص الب�رش 

امتالك �ســــــدة احلقيقة، وبحقهم املطلق يف 

فر�ص لغة اأم واحدة على العامل اأجمع، وهي مل 

أياً من ال�سعوب  حتمل يف اأح�سائها ومل تر�سع ا

املطالبة برمي اأمهاتهم احلقيقيات يف ماأوى 

)13(
العجزة«.

�ســــــهدنا و�ســــــهد �ســــــوانا كيف ان�ســــــحب 

الرئي�ص الفرن�ســــــي ال�سابق جاك �سرياك من 

وروبية حول م�ســــــتقبل الطاقة يوم  القمة الأ

2006/3/24 يف بروك�ســــــل احتجاجــــــاً على 

أربــــــاب العمل املنبثقة  حتدث مدير منظمة ا

اأنطوان  وروبــــــي، ارن�ســــــت  عن الحتــــــاد الأ

وروبية،  نكليزية يف تلك القمة الأ �سيليري، بالإ

بــــــدل التحدث بلغتــــــه الوطنية الفرن�ســــــية. 

قام �ســــــرياك قبل اأن يغادر القاعة غا�ســــــبا 

بتقريع �ســــــيليري �ســــــائاًل اإياه: »كيف ي�ســــــمح 
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مواطن فرن�سي لنف�ســــــه اأن يتحدث يف هذا 

املوؤمتــــــر بغري لغته الفرن�ســــــية؟«. اأما عندنا، 

أو  فتتفاقم مظاهر التنكــــــر للغتنا وخيانتها ا

تقلي�ص الكرتاث بها وت�ســــــويه اأ�سالتها، يف 

املقابل. وقد تكاثر يف �سفوفنا الداعون اإىل 

نكليزية لغــــــة اأوىل للتعليم بذريعة  اعتماد الإ

بداع  التوا�ســــــل مع اأحدث ما تو�سل اإليه الإ

والبحــــــث العلمي والتقانة املتطورة يف العامل. 

أو�ساط  كما يت�ســــــع انت�ســــــار الفرانكفونية يف ا

التعليــــــم الثانــــــوي واجلامعــــــي العربي. وقد 

تنا�سلت جامعات خا�سة اأمريكية وبريطانية 

أملانية على امتداد وطننا العربي  وفرن�سية وا

تعتمد التدري�ص بلغاتها الوطنية كليا. 

أو تغافلــــــوا عن درو�ص  اأغفــــــل كثري منــــــا ا

التجربــــــة الربيطانية يف الهنــــــد مثال، التي 

خل�سها تقرير اللورد )ميكايل( رئي�ص اللجنة 

التعليمية �ســــــنة 1930 عقــــــب اعتماده اللغة 

نكليزيــــــة لغة تعليم وتعامل يف الهند. قال  الإ

التقرير حرفيــــــا: »يجب اأن نن�ســــــئ جماعة 

تكون ترجمانا بيننا وبني املاليني من رعيتنا. 

�ســــــتكون هــــــذه اجلماعــــــة هنديــــــة يف اللون 

والــــــدم واإنكليزية يف الذوق والــــــراأي واللغة 

والتفكري«. 

❁    ❁    ❁

هذا هو �ســــــاأن التغريبيني ودورهم اليوم 

كما يف املا�سي، ويف �سائر املجتمعات، ولعل 

خطــــــورة اأذاهم تبلــــــغ مداهــــــا عندما يكرر 

بع�ســــــهم ما قاله ال�ســــــهيوين جــــــون كيلي، 

مريكي بعد دخول  م�ساعد وزير اخلارجية الأ

مريكية وتوابعها اأر�ص العراق �سنة  القوات الأ

آنذاك: »لقــــــد انتهى زمن  1991،اإذ تبجــــــح ا

ن. لي�ص اأمام  العرب، ماتت العروبة نهائيا الآ

أ�ســــــه من العرب اليوم �سوى  من يريد اإنقاذ را

بوابة وحيدة هــــــي التخلي عن عروبته«. اإنه 

خر،  نف�ص ما ي�سدد عليه بقوة ال�سهيوين الآ

برنــــــارد لوي�ص، ملهــــــم املحافظــــــني اجلدد 

فلــــــني يف الوليــــــات املتحدة،  ال�ســــــهاينة الآ

وم�ست�سار عدة روؤ�ساء اأمريكيني الذي يتباهى 

كادمييني واملثقفني العرب باأنهم من  بع�ص الأ

مريديه، اإذ ي�رش على �ســــــحب ت�سمية عرب 

وعروبة وعربية نهائيا من التداول!

ل جنــــــد �رشورة لتكرار ما بات مو�ســــــع 

مية ال�سافرة  �سكوى دائمة من ا�ســــــت�رشاء الأ

أو اأزمة الكتاب والقراءة يف وطننا  واملتقنعة، ا

أو التدهــــــور املريــــــع يف اخلطاب  العربــــــي، ا

عالمي واأدواته وتاأثرياته، مما بات ي�ستدعي  الإ

اخلجل من الذات. لكن م�سوؤوليتنا اجلماعية 

نقاذ  والفردية هي اإيجاد احللول والبدائل لإ
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حياتنــــــا الثقافيــــــة املاأزومــــــة، وخلــــــق وقائع 

اإيجابية وحقائــــــق م�رّشفة يف الوطن العربي 

قادرة على اأن تفر�ص م�ساحلنا ومنظوراتنا 

وروبي  على نخــــــب تتحكم بالراأي العــــــام الأ

اإجنازاتنا احلقيقية  وتت�ســــــدى  وت�ســــــوغه، 

للت�سويه الذي ي�ستهدفنا. اأكد املهدي منجرة، 

رئي�ص الحتاد العاملي للم�ستقبليات، على اأن 

»الراأي العام لي�ص حمالت اإعالمية واإمنا هو 

احرتام كرامة العرب.. يف اليوم الذي نحرتم 

فيه كرامتنا �ســــــيحرتمنا الراأي العام الدويل« 

ويف ظل عوملة ت�ســــــكل اأح�سن الطرق للر�سوة 

والف�ســــــاد، جعلــــــت اخلطر الكبــــــري الداهم 

مريكية »اأزمتنا اأزمة وجودية  انت�سار القيم الأ

داخليــــــة ذاتية نابعة من غياب الدميقراطية 

قطاع وغياب احرتام حقوق  وهيمنة منطق الإ

.
)14(

ن�سان«  الإ

يطايل  الإ القت�سادي  للفيل�سوف  ختاماً، 

ميلفريدو بارينو نظرية جوهرها اأن املجتمع 

بت�ســــــحيحاته الذاتية الالزمة  يقوم تلقائياً 

ب�سكل م�ستقل عن حماولت تغيريه بال�سيطرة 

دارية، وقد �رشح مب�ســــــطا بقوله: اأعطني  الإ

يف اأي وقت خطاً مثمراً ملوؤه البذور فيتفجر 

بت�ســــــحيحاته الذاتيــــــة، واحتفظ لنف�ســــــك 

بحقائقك املعقمة. 

أنه  ملــــــاذا ل نطمئــــــن واحلالة هــــــذه اإىل ا

مة، ل من غــــــزو خارجي  ل خوف علــــــى الأ

طماع، ول من  �سكال والأ متعدد الو�سائل والأ

أو جــــــدد يتنكرون جلذورهم  خوارج قدامى ا

وي�ســــــتقيلون من انتمائهم.. نطمئن اطمئناناً 

أو نتعاجز عن  أو نتغافل ا ل يخدرنا فنتكا�سل ا

الواجبــــــات التي اأهملناها كثرياً وطوياًل.. ل 

خوف على اأمتنا، فقد اأكد النبي العربي )�ص( 

اأن »اخلري باق يف اأمتي اإىل يوم القيامة«، اإنه 

مر.  خري ل بد اأن ينت�رش اآخر الأ
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طفال يف �س������ورية، �إذ كان هو 
طغى �ل�س������عر على �لنرث يف بد�يات �أدب �لأ

مر يف نظري يعود  طفال، ولعّل �لأ أدباء �لأ د�ة �س������به �لوحيدة �لتي عرب بها � �لأ

أدبن������ا، و�إىل �أن نهو�ض �لنرث عموم������اً له عالقة بتقدم  �إىل هيمنة �ل�س������عر يف �

�لروؤية �حل�س������ارية للحي������اة، فالفنون �لنرثية ترت�فق م������ع تقدم ثقايف وعقلي 

وح�س������اري، ومتي������ل �إىل �لتاأمل و�لبحث و�لتنظيم، بينما �ل�س������عر فن �إيقاعي 

على يف حياة �أمة باأكملها، لهذ� كان علينا  دبي �لأ غنائي تلقائي، وهو �ملثل �لأ

�أن ننتظ������ر م������ا يزيد على قرن م������ن �لبد�ية حتى تولد وتنت�رش ق�س������ة طفلية 

�ساعر وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

طفال يف �سورية ق�سة الأ

❁
بيان ال�صفدي
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حقيقية مكتوبة نرثاً.

بدايات

من الوا�ض������ح اأن ال�ض������عر العربي �ضارب 

اجلذور، حتى اإننا جند يف تراثنا مناذج كثرية 

من ال�ض������عر التعليمي، لكن الق�ض������ة مبعناها 

وىل يف  اجلديد مل تكن قد بداأت خطواتها الأ

طفال، لهذا  اأدب الكبار، فم������ا بالنا باأدب الأ

اقت�رصت البدايات الق�ض�ض������ية على �ض������كل 

أ�ضاطري قدمية  خمتارات من حوادث واأخبار وا

عالم الرتاث العربي م�ض������وغة  أو تراج������م لأ ا

بقال������ب حكائي، كما يف كت������اب »اللفيف يف 

حمد فار�س ال�ض������دياق  كل معن������ى ظريف« لأ

)1804-1888(، وه������و اأول كت������اب تعليم������ي 

عرفه الوطن العربي، حيث �ض������درت طبعته 

وىل عام 1839، وقد حوى جمموعة وافرة  الأ

�ض������اطري واحلكم كانت  م������ن احلكاي������ات والأ

م�ضدراً رئي�ض������ياً للكتب املدر�ضية التي تلته، 

وذكر املوؤلف يف مقدمته:

»فجمع������ت على ِنْكظ م������ن هنا وههنا ما 

ولد يف املكاتب، بل ال�ضبان  أنف�س الأ ترتاح له ا

يف املراتب.. وقد كنت اأكرثت من اجلمع يف 

هذا الكتاب من حكم مفيدة، وَكِلم �ض������ديدة، 

أدبي������ة، وحكاي������ات تهذيبية، ونوادر  واأمثال ا

تفكيهية، ون������كات لََهويَّة، يتفكه يف حدائقها 

اخلاطر،ويتن������زه يف روانقه������ا الناظ������ر، ث������م 

ول ي�ضتمل على  ق�ضمتها اإىل ثالثة اأق�ضام: الأ

أدبيات من  خرافات مو�سوعة، والثاين على ا

جد وهزل. والثالث على ذكر بع�ص امل�ساهري 

من العرب واملتاأخرين«.

)اللفيف. �ص3و4(

دبيات العربية«  وكذلك كتــــــاب »فرائد الأ

أ�ســــــلوب تقليدي متكلف  الذي يغلــــــب عليه ا

لل�سيخ عبد القادر املبارك، ل يفرق بني كبري 

و�سغري.. تربوياً ولغوياً، وفيه مثاًل »مناظرة 

بني ال�ســــــفينة والقطار البخاري« و»و�ســــــية 

هــــــارون الر�ســــــيد ملعلم ولده« و»ا�ســــــتعطاف 

زبيــــــدة للماأمــــــون« و»�سل�ســــــلة املحفوظــــــات 

العربية« لعبد الرحمن ال�سفرجالين ، حيث 

أ فيه ما ن�سه: نقرا

»بطة راأت �ســــــوء كوكب فظنته �ســــــمكة. 

بَْت ذلك  فحاولــــــت اأن ت�ســــــيدها. فلمــــــا جرَّ

أنه لي�ص ب�سيء يُ�ساد. فرتكته.  مراراً علمت ا

ثــــــم راأت يف غد ذلك اليوم �ســــــمكة. فظنتها 

م�ص. فرتكتها وخ�رشتها. أته بالأ مثل الذي را

مغزاه

ن�ســــــان اأن مييز بني احلق  أنــــــه ينبغي لالإ ا

خر«. والباطل. ول يوقع اأحدهما موقع الآ

اجلزء  العربيــــــة.  املحفوظات  )�سل�ســــــلة 

ول. �ص13( الأ

ومن ال�ســــــعب جداً اأن نعد ذلك ق�س�ساً 

دب باملعنــــــى الذي  طفليــــــة تدخــــــل بــــــاب الأ

ذكرناه.
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ومما هو جدير بالتنويه هنا اأن الق�ســــــة 

أ�ســــــل اآخر كانت  املنظومــــــة املاأخوذة عــــــن ا

ن لها ذاكرة حية من  �ســــــائدة اإىل حد كبري، لأ

التجــــــارب القدميــــــة التي يعود بع�ســــــها اإىل 

ال�سعر اجلاهلي، لهذا لن ندخل يف احل�سبان 

أناه يف الكتب املدر�ســــــية من تلك  هنــــــا ما قرا

املواد املعدة، و�ســــــنكتفي بالق�ســــــة املنظومة 

كبداية حقيقية للق�ســــــة الطفلية، وجند اأن 

أكانت  طفال كتبوها، �سواء ا جميع �ســــــعراء الأ

أ�ســــــل اأجنبي اأم حكاية �ســــــعبية  ماأخوذة عن ا

ألَّف �ســــــاعر ق�سة  أو تراثية، ومن النادر اأن ا ا

منظومــــــة اأو حوارية �ســــــعرية يف البدايات، 

ومن النمــــــاذج هذا الن�ص الذي نثبته ملحمد 

النبهاين على �سبيل التمثيل:

لح��ظ��ت ي���وم���ًا ع�����س ع�����ش��ف��ورٍة

ق����د ح�����ش��ن��ت اأف����راخ����ه����ا ف��ي��ِه

رق�������م ي�����ش��ع��ى لكي ف���ج���اءه���ا الأ

مي����ت����ل����ك ال�����ع�����������س وب�����ان�����ي�����ِه

ف������زق������زق������ت م����ع����ل����ن����ة اأن�����ه�����ا

ب���ع���زم���ه���ا ال�����������ش�����ادق حت���م���ي���ِه

وق������اوم������ت ح���ت���ى اأت��������ت جن���دة

م����ن ج��ن�����ش��ه��ا حت���م���ي ن���واح���ي���ِه

ث����م م�����ش��ت م�������رصع���ة يف ال���ه���وا

م������������������ر ل��������رتدي��������ِه  ت��������دب��������ر الأ

ف��ال��ت��ق��ط��ت م����ن ال������رثى ���ش��وك��ة

ف���ي���ِه يف  ال���������ش����وك����ة  ف�����األ�����ق�����ت 

ر���������س مم����ا ب��ه  ف���خ���رَّ ف�����وق الأ

ي����ع����ان����ي����ِه م�����ن�����ه�����ا  اأمل  م��������ن 

ف�����زق�����زق�����ت م���ع���ل���ن���ة ن�������رصه���ا

ي�����ش��اه��ي��ِه �����ش����يء  وال���ن�������رص ل 

ت���ل���ك ل���ع���م���ري ح��ك��م��ة حت��ت��ه��ا

م�����وع�����ظ�����ة ل�����ل�����م�����رء ت���ك���ف���ي���ِه

دب العربي 1/ 321( )احليوان يف الأ

النطالقة احلديثة

كانــــــت جتربة زكريــــــا تامــــــر وعبد اهلل 

عبد وليلى �ســــــايا �سامل هي الرائدة يف جمال 

ق�ســــــة الطفل احلقيقية، فامليزة الكبرية ملا 

فعله هوؤلء هي حتويلهم ق�ســــــة الطفل من 

عمل مدر�ســــــي تربوي وعظي جافٍّ وعابر؛ 

اإىل عمل فني ممتع قابل لال�ستمرار والتاألق 

مر الذي مل يُعرف  ببنائه الفني اخلا�ــــــص، الأ

من قبل على هذا النحو.

أي�ســــــاً من اإعادة التاأكيد على   ل بد لنا ا

أ�سامة«  الدور احلا�سم الذي قامت به جملة »ا

يف اإطالق حركة وا�سعة يف التاأليف الق�س�سي 

طفــــــال، فاأطلقــــــت حركــــــة مــــــن النتــــــاج  لالأ

الق�س�سي الدائم، وبجهود متنوِّعة امل�سارب 

مكانــــــات، وعلى اخلط ذاته ت�ســــــافرت  والإ

جهــــــود احتاد الكتاب العرب ووزارة الثقافة، 

يف اإ�ســــــدار ع�رشات املجاميع الق�س�ســــــية، 

واأطلقت منظمة الطالئــــــع م�رشوعاً طموحاً 
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واإجراء  الطفــــــل،  لكتــــــاب 

امل�سابقات �سارك فيه كتاب 

كثــــــريون، منهــــــم �ســــــليمان 

العي�ســــــى وليلى �سايا �سامل 

وجان  الذهبــــــي  وخــــــريي 

ألك�ســــــان وريا�ص ع�سمت  ا

�ســــــنب وحممد  أبو  ا وعادل 

أبو معتــــــوق وغريهم، لكن  ا

توقفــــــت،  هــــــذه اجلهــــــود 

واقت�ــــــرشت على اإ�ســــــدار 

جملة »الطليعي« ومب�ستوى 

�سديد التوا�سع.

خــــــالل �ســــــنوات قليلة 

أ�ســــــامة«  مــــــن ولدة جملة »ا

انطلقت جتارب كثرية جداً، 

بني من كتب عدة ق�ســــــ�ص ق�ســــــرية ك�سعد 

اهلل ونو�ص وريا�ص ع�ســــــمت وحامد ح�ســــــن 

و�سالمة عبيد ومي�سيل كيلو وح�سن م يو�سف 

وعبد القادر احل�ســــــني ويو�ســــــف املحمود، 

وبني من كتب ع�رشات الق�س�ص كزكريا تامر 

وعبد اهلل عبــــــد ودلل حامت ووليد معماري 

أبو �ســــــنب،  وجنيب كيايل ونزار جنار وعادل ا

أنهم كتبوا  اإ�ســــــافة اإىل كّتاب مل يعرف عنهم ا

طفال اإل نادراً، وهم ليلى �سايا �سامل  لغري الأ

وعزيز ن�سار واأيوب من�سور.

ونالحــــــظ اأن كثريين جمعــــــوا بني كتابة 

طفال مثل حامد ح�سن  ال�سعر والق�ســــــة لالأ

وجمــــــال علو�ص وحممــــــد قرانيا وخري الدين 

عبيد وموفق نادر وركان ال�ســــــفدي وجنيب 

كيايل وطه الرحل.

ول بد من التنويه بدور الرتجمة يف اإنها�ص 

أْن يطلعوا  ق�سة الطفل، حيث وفرت للكتاب ا

على ع�ــــــرشات التجــــــارب العامليــــــة يف هذا 

خوين  أندر�سن والأ أ�سماء ا امل�سمار، ف�سارت ا

جرمي وجــــــاك بريفريوجاين روداري وميليفا 

ومار�ساك وكريوف وبو�سيلك و�سيغوروغريهم 

عمال التي ت�ستلهم  ماألوفة وملهمة، وكرثت الأ
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الرتاث العربي واحلكاية ال�سعبية.

أربعة عقود من ق�ســــــة  وبعــــــد ما يقارب ا

أنها قد تطورت يف  الطفل يف �ســــــورية �سرنى ا

جواء التالية: الجتاهات والأ

أقــــــدام عــــــدد مــــــن الذين  1- ر�ســــــخت ا

اأخل�ســــــوا خليار هــــــذا اللون مــــــن الكتابة، 

وامتلكوا املوهبة الوا�سحة فيها.

2- جعلت عدداً مــــــن الذين حاولوا من 

دون موهبة اأن يتوقفــــــوا عن الكتابة بعد اأن 

اأح�ســــــوا اأن كتابتهــــــم مل ترتك اأي �ســــــدى يف 

دبية. ال�ساحة الأ

3- تطورت مع ال�سنني اخلربات اللغوية 

يف خماطبة الطفــــــل، وازداد الهتمام بباقي 

دوات الفنية. الأ

أ�ســــــكال جديدة يف ق�ســــــة  4- تعــــــززت ا

الطفل، ككتابة الق�سة ملرحلة الفتوة، وكتابة 

طفال، وق�س�ص اخليال العلمي،  الرواية لالأ

طفال ال�سغار جداً. وكتابة الق�سة لالأ

5- ازداد عدد املجموعات الق�س�ســــــية 

املطبوعة ب�سكل كبري.

دباء ال�سوريني يف  6- انت�رشت ق�س�ص الأ

�سا�سية. مراكز الن�رش العربية الأ

7- ازدادت امل�ســــــابقات املحلية والعربية 

التي تلعب دوراً يف زيادة الهتمام بالق�ســــــة 

الطفلية.

8- انت�ســــــار كبري جداً للكم على ح�ساب 

النوع، من خالل دور ن�رش خا�سة تبحث عن 

الربح فقط.

دنــــــى من اجلودة  9- انح�ســــــار احلد الأ

يف املطبوعات ال�ســــــادرة عن وزارة الثقافة 

واحتــــــاد الكتاب العرب، وا�ســــــتثناءات نادرة 

لبع�ص عناوين �سادرة عن دور ن�رش خا�سة.

جتارب اأ�شا�شية

يف امل�ســــــرية احلديثة التي قطعتها ق�سة 

أ�سمي ثالثة  أ�ستطيع اأن ا طفال يف �ســــــورية ا الأ

قامــــــت على جهودهــــــم ركائز هذه الق�ســــــة 

ب�ســــــورتها الفنيــــــة النا�ســــــجة، وباأبعادهــــــا 

الرتبويــــــة البنــــــاءة، وهم زكريــــــا تامر وعبد 

اهلل عبد وليلى �ســــــايا، فباأعمال هوؤلء �سار 

أدباً يغذي عقله  باإمكاننــــــا اأن نقدم لطفلنــــــا ا

وروحه ولغته.

وامتاز هوؤلء بكونهــــــم كتبوا فناً اإبداعياً 

قبل كل �ســــــيء، ومل جترفهم رغبة يف الوعظ 

أو اإثبات وجود ب�سبب خلوِّ ال�ساحة  ال�سارخ، ا

من املناف�ســــــة القوية، اإذ ل ننكر اأن احلاجة 

طفال جعلت املقايي�ص  ة اإىل ق�س�ص لالأ املا�سَّ

يف احلكم �سعيفة لدى اجلهات النا�رشة، اإن 

مل تكن معدومة.

أ�سا�ساً من رغبة اإبداعية  هوؤلء انطلقوا ا

يام جتارب متوا�سلة،  زتها مع الأ أ�ســــــيلة، عزَّ ا

نحو تر�ســــــيخ تقاليد فنيــــــة وتربوية يف هذا 

اللون اجلديد.
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ون�ســــــتطيع القول باطمئنــــــان اإن اأعمال 

هــــــذه النخبــــــة املميزة باتت ت�ســــــكل منوذجاً 

لالحتذاء، خا�سة يف اللغة، فمما يوؤخذ على 

أنهم يهملون التعامل ال�سليم  ن ا اأكرث الكتاب الآ

مــــــع اللغــــــة كاأداة فنية مهمــــــة، وكاأن الكتابة 

دوات،  طفال ميدان تهون فيــــــه ركاكة الأ لالأ

أو الطرفة فقط. وحت�رش الفكرة ا

ولي�ص مطلوباً مــــــن اللغة املوجهة للطفل 

اأن تكون �ســــــليمة من حيــــــث موافقتها لنظام 

العربيــــــة، فهذا من نافــــــل القول والعمل، بل 

عليهــــــا اأن تكون اأكرث دقة يف الدللة واختيار 

املفردة و�سهولة الرتكيب، مع اجلمال والتنوع 

�سلوبيني. الأ

بهذا املعنى نطلــــــب ممن يخو�ص جتربة 

أنه يكتب  الكتابة للطفل اأن ي�ســــــع يف ذهنه ا

أدباً له خ�سائ�سه، يتطلب منا اأن منتلك تبعاً  ا

لذلك كل املهارات املطلوبة.

زكريا تامر

كان ملكانة زكريا تامر الق�س�سية يف عامل 

الكبار دور كبري يف منح ق�ســــــة الطفل دعماً 

همية لهذا اللون  اإ�سافياً، يدفع اإىل زيادة الأ

الذي قد ل يوؤخذ اأحياناً على حممل اجلد.

وهكذا نرى اأن الق�سة الطفلية ال�سورية 

كانت حمظوظة عندما ا�ستطاعت اأن تك�سب 

د  علماً م�ســــــهوراً، ق�ســــــته لها طابعها املتفرِّ

همية كعبد اهلل  كزكريا تامر، واآخر �سديد الأ

عبد، واإن مل تكن له ب�سمة خا�سة يف الق�سة 

الق�سرية العربية.

ولن يكون �ســــــعباً علــــــى الباحث اأن يرى 

طفال، ولن  أثر تامر يف كل جتربة �ســــــابة لالأ ا

ثر غريه  جند من ا�ستطاع اأن يكون له هذا الأ

أو يزيد، بل اإن ق�سته هيمنت  طوال ربع قرن ا

دبية، من خالل  بهيبتها الفنية على ال�ساحة الأ

جمموعتيــــــه الهامتني »ملاذا �ســــــكت النهر؟« 

ن فقد خف  و»قالت الوردة لل�ســــــنونو« اأما الآ

دوات والتجارب تطورت عند  ن الأ أثــــــري لأ التا

خريــــــن، وانكفاأت جتربة تامر الذي مل يعد  الآ

طفال اإل نادراً، وما عاد لق�س�ســــــه  ين�رش لالأ

ذلك التوهج املعروف، فقد توقف عن الن�رش 

أ�ســــــامة منذ 1977، ون�رش ق�س�ساً  يف جملة ا

قليلة يف جملة »اأحمــــــد« اللبنانية، وعاد اإىل 

أ�ســــــامة« عــــــام 2003حتى  الن�ــــــرش يف جملة »ا

2005 ثم عاد اإىل النقطاع ثانية. 

اإن قراءة فاح�سة لق�س�ص تامر تك�سف 

عن مهارة معلم حمرتف يف فن الق�سة، اأخذت 

أ�ســــــلوبه القائم علــــــى خيال ل حدود له،  من ا

وانتقال حرٍّ من م�ســــــهد اإىل اآخر، وراح يعيد 

طفال مقولته املعروفة التي  يف ق�ســــــ�ص الأ

عرفناها يف ق�س�ســــــه للكبــــــار، مثل احلرية 

بــــــداع والعدالة والتمــــــرد، لكن يف اإطار  والإ

طفويل، وكان له اهتمام وا�ســــــح بالق�ســــــية 

الفل�سطينية، وق�سة »البيت« مثال على ذلك، 
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على الرغم من ب�ساطة الق�سة واتكائها على 

مقولة ماألوفة، بل م�ســــــتخدمة يف ق�ســــــيدة 

أنــــــه اأعطاها من روحه، وجعل  لبايرون، اإل ا

�رشائيلية حتتجُّ عليها ب�سدة. ال�سحافة الإ

 ويف معظم ق�س�ســــــه لغة متاألقة جميلة 

ومركزة، وبناء يدفع الطفل اإىل اإغناء روحه 

وجتربته وطريقة تعبريه، لهذا كانت ق�س�سه 

�رشيعة النت�ســــــار، والطلب عليها ل يفرت من 

قبل جهات الن�رش الر�سينة عربياً.

وميكنني اأن اآخذ منوذجاً يلخ�ص جتربة 

تامر من خالل ق�ســــــة »احلرية« ففيها يعيد 

الكاتــــــب على نحــــــو مبدع �ســــــياغة املاألوف 

أنه  من حكاية الع�ســــــفور مع القف�ــــــص، اإل ا

ج  بداع يجعل التفا�ســــــيل تتوهَّ مــــــن خالل الإ

بالدللت، وبهذا ن�سعر كاأننا ن�سمع باحلكاية 

وىل، عدا املعــــــاين اجلميلة املمتلئة  للمرة الأ

بالظالل ال�سعرية:

»كانت �شفاء فت���اة �شغرية ذهبت وحدها 

خ����رص  الأ ال�شج���ر  لت�شاه���د  احلق���ول  اإىل 

زهار امللونة. ولكنها، عندما اأرادت العودة  والأ

اإىل بيته���ا، اكت�شفت اأنها ل تعرف كيف تعود 

اإليه، وتال�شى فرحها، وبكت.

وفجاأة �شمعت �شفاء �شوتًا رقيقًا ي�شاألها: 

»ملاذا تبكني؟«.

فالتفت���ت �شف���اء نح���و م�ش���در ال�شوت، 

فوج���دت اأن املتكل���م ال�شائ���ل ه���و الع�شفور، 

ف�شاح���ت بده�ش���ة: ما هذا؟ ع�شف���ور يتكلم 

اللغة العربية الف�شحى؟!«.

�شاألها الع�شفور ثانية: »ملاذا تبكني؟«

نن���ي ل اأعرف  قال���ت �شف���اء: »اأنا اأبكي لأ

كيف اأعود اإىل بيتي«.

ق���ال الع�شفور: »ل داع���ي اإىل البكاء. اأنا 

�شاأر�شدك اإىل بيتك«.

وتوىل الع�شف���ور اإر�شاد �شفاء اإىل بيتها. 

وعندم���ا اق���رتب منه���ا ليودعه���ا �شارعت اإىل 

م�ش���اك ب���ه، وو�شعت���ه يف قف����س حديدي  الإ

وهي تق���ول له: »لقد اأحببت���ك، و�شاأقدم لك 

من���ذ اليوم ما حتت���اج اإليه من طع���ام وماء، 

ى بالراحة والفرح«. و�شاأجعل حياتك مالأ

ق���ال الع�شف���ور ب�شوت ب���اكٍ : »اأن���ا ل�شت 

حمتاجًا اإىل هذا احلب الغريب«.

فلم تاأب���ه �شفاء لكالم الع�شفور، ولكنها 

بع���د اأي���ام، تنبه���ت اإىل اأن الع�شف���ور يجث���م 

يف قف�ش���ه �شاكت���ًا ل يغ���رد، �شدي���د الكاآب���ة، 

هزي���ل اجل�ش���م، ف�شاألت���ه: »ما بك؟ ه���ل اأنت 

مري�س؟«.

قال الع�شفور: »اأنا فعاًل مري�س جدًا«.

الطبي���ب  اإىل  »�شاآخ���ذك  قال���ت �شف���اء: 

فورًا«.

ق���ال الع�شفور: »اأنا اأعرف دواء يعيد اإيل 

قوتي وفرحي«.

قال���ت �شف���اء: »وم���ا ا�ش���م ذلك ال���دواء؟ 

تكلم و�شاأ�شارع اإىل �رصائه لك«. 
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ق���ال الع�شف���ور: »افتح���ي ب���اب القف�س 

خربك با�شم الدواء«. لأ

ب���ادرت �شف���اء اإىل فت���ح ب���اب القف����س، 

فخ���رج الع�شف���ور من���ه ب�رصع���ة وه���و يقول: 

»العي����س بعيدًا عن القف�س يعيد اإيل فرحي 

وقوتي«.

ونظ���رت �شفاء اإىل الع�شف���ور الذي كان 

يط���ري مرفرف���ًا بجناحي���ه �شعي���دًا، وعرف���ت 

آن���ذاك ا�ش���م الدواء ال���ذي مين���ح الع�شافري  ا

والنا�س القوة والفرح، ولن تن�شاه«.

)ملاذا �سكت النهر؟ �ص 5(

غــــــري اأن جتربة زكريــــــا تامر ل تخلو من 

قل من معظم  عيوب بالطبع، واإن كانــــــت الأ

طفــــــال، فجملتــــــه ل تخلو  الذيــــــن كتبوا لالأ

اأحيانــــــاً مــــــن البناء ال�ســــــعب، ومفرداته قد 

ت�ســــــكو من الغرابة على الطفل، لكن العيوب 

الكــــــربى يف نظرنا هي تلك املتعلقة بالهدف 

أ�ست�سهد  الرتبوي اخلاطئ، وميكنني هنا اأن ا

باأمثلة �رشيعة يف هذه العجالة.

ما يثري ال�ســــــتغراب فعاًل اأن لدى زكريا 

تامــــــر موقفاً �ســــــلبياً من ال�ســــــواد يتكرر يف 

اأكرث من عمل، ويكفي اأن نذكر ق�ســــــة »كيف 

بي�ص« وهي منوذجية يف  فقد القط لونه الأ

دللتها، ون�سها:

»كان القط ال�شغ���ري اأبي�س اللون مرحًا، 

دائم التواث���ب واملواء، وقد التقى يف يوم من 

ي���ام قطًا عجوزًا، فقال له مت�شائاًل: »كيف  الأ

اأ�شتطي���ع اأن اأعي����س حي���اة �شعي���دة ل ح���زن 

فيها؟«.

قال الق���ط العج���وز: »اإذا اأردت اأن تعي�س 

�شعيدًا، فال تطلب ما ل ميكن حتقيقه«.

فك���ر الق���ط ال�شغ���ري حلظ���ات ث���م ق���ال 

لنف�ش���ه: م���ن اخل���ري يل اأن اأعم���ل بن�شيح���ة 

ذلك القط العجوز احلكيم.

ولك���ن القط ال�شغ���ري ن�شي بع���د اأ�شابيع 

ن�شيح���ة الق���ط العج���وز، ومتن���ى اأن ي�شبح 

كلب���ًا يخي���ف القطط، فلم تتحق���ق اأمنيته، 

وح���زن كث���ريًا، وناأى عن���ه مرح���ه، و�شار منذ 

ذلك اليوم قطًا اأ�شود اللون«.

)الوردة قالت لل�شنونو. �س�3( 

و�سنلحظ اقرتان ال�سواد بال�سوء والب�ساعة 

يف موا�سع عديدة لديه، كما يف قوله:

»رفعا راأ�شيهما، فاأب�رصا اأمامهما ح�شانًا 

اأ�شود اللون، فخافا«

)الوردة قالت لل�سنونو. �ص 33(

وكثرياً ما تنتهي ق�س�ســــــه نهاية وعظية، 

متلي على الطفل مقولتها اإمالء، ولنقراأ هذه 

النهايات املختارة من بع�ص الق�س�ص:

»ف�شك���ت املهر بعد اأن تنبه اإىل اأن التفوق 

على حمار لي�س بن�رص يفخر به«.

)ملاذا �سكت النهر؟ �ص49(

وال�شتغ���راب،  التعج���ب  اإىل  داع���ي  »ل 
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هزمي���ة  عل���ى  ق���ادرة  احلري���ة  يف  فالرغب���ة 

ال�شجون كلها«. 

)�سا �ص74(

»اأم���ا ال���وردة فق���د تعلم���ت اأن حت���رتم ما 

ينفعها ول ت�شخر منه«.

)�سا �ص 76(

ل  الق���وة  ا�شتخ���دام  اأن  تعل���م  »وهن���اك 

يك�شب احرتامًا«

)قالت الوردة للع�سفور �ص23(

وا�ســــــح هنــــــا اأن الوعــــــظ والرتكيز على 

يحاء والفن اجلميل،  اإثبات حكمة يف�سدان الإ

وي�سعفان التاأثري الرتبوي.

و قــــــدم تامر اأمثولة �ســــــيئة يف ق�ســــــته 

أ�ســــــعف ق�س�سه  نها من ا رانب« لأ »حروب الأ

أنها  فنياً وتربويــــــاً، واأغربها م�ســــــموناً، مع ا

خرية، ولنقراأ هذا املقطع من  مــــــن اأعماله الأ

الق�سة:

رن���ب اإىل اأبنائه عاب�س الوجه،  »وحدق الأ

و�شاأله���م: »واأنت���م.. م���اذا تفعل���ون اإذا ملحت���م 

�شيادين؟«

بناء: »نهرب من دون اأن نفكر«. قال الأ

رنب:»وماذا تقول���ون ملن يتهمكم  ق���ال الأ

باأنكم جبناء؟«.

بناء: »�شنقول له: جبان حي خري  ق���ال الأ

من �شجاع ميت«

)جملة اأحمد/ العدد330/ 2003(

عبد اهلل عبد

أنــــــه يف راأيي  أمــــــا عبد اهلل عبــــــد فمع ا ا

طفال عربياً،  مــــــن اأهم من كتب الق�ســــــة لالأ

أنــــــه من اأكرث الكتــــــاب املظلومني من قبل  اإل ا

النقاد والباحثني، فواحدنا يالقي �سعوبة يف 

أو العثور على عمل  معرفة �سيء عن �سريته، ا

له، ومع ذلــــــك فعند البحث اجلدي لن يجد 

أ�سماء مهمة تعد على اأ�سابع اليد  املرء �سوى ا

الواحدة، والكاتب اأحدها.

رحل عبد مبكراً عام 1975، ذلك املوظف 

العادي الذي ل ت�ســــــكل الكتابة عنه مطمعاً 

لطامع مهما كان �سغرياً، فظلت ق�س�سه هي 

ال�ســــــيء الوحيد الذي ي�سلنا به، لكن يف ما 

تركه دللة كربى علــــــى قيمة عطائه عربياً، 

ولي�ص حملياً فقط.

أ�ســــــلوب جملته  لغته ب�ســــــيطة و�سل�سة، وا

ع، حيث ينتقــــــل من جملــــــة خربية اإىل  منــــــوَّ

أ�سلوبه حيوية وا�سحة،  اإن�سائية، مما يك�سب ا

وفكرته تتمتــــــع دائماً باخليال اخلالق الذي 

ي�سمح للطفل باأن يفهمها، وي�ستمتع مبا فيها 

من تفا�سيل. 

كتب عبــــــد الق�ســــــة املحــــــدودة الطول، 

والق�ســــــة �ســــــديدة الق�رش، كما يف »الغابة« 

التي ن�سها:

»ذات م���رة عندم���ا غاب���ت ال�شم�س.. 
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من���ذ زمان بعيد، وق���ف النمر وال�شبع 

فعى  والفي���ل والفه���د والع�شف���ور والأ

والغزال وقالوا:

اأي���ن نذهب ؟ فنح���ن خائفون   -

من الليل.

فقالت لهم الغابة:

- تعالوا يا اأبنائي. 

- و�شمتهم اإىل �شدرها«.

)الع�سفور امل�سافر �ص84(

هــــــذه ال�ســــــاعرية تلــــــفُّ عــــــوامل الكاتب، 

وهنــــــاك دائماً مزج بــــــني احلقيقة واخليال، 

واملتعة والفائدة، مع ا�ستناد خالق اإىل الروح 

ال�ســــــعبية من دون وعــــــظ ول مبا�رشة فجة، 

فق�ســــــته حتمل مقولتها بقوة، لكنها تت�سلل 

اإىل النف�ــــــص بهدوء اآ�رش، كما جند يف ق�ســــــة 

»النور�ص« ون�سها:

»كان النور����س يف ق���دمي الزم���ان �شمك���ة 

تعي�س يف البحر، وكان كل يوم يراقب ال�شم�س 

من���ذ �رصوقه���ا وحت���ى الغ���روب، ويتمن���ى اأن 

يك���ون قادرًاعلى ال�شعود على ال�شماء مثلها 

ليتفرج على العامل.

وذات �شباح وجد عل���ى جنبيه جناحني، 

ففرح بهما ، وطار تاركًا وراءه البحر:

ربع، وحلق فوق  طاف يف جهات الدنيا الأ

نه���ار وال�شه���ول، و�شاهد اجلب���ال والغابات  الأ

و�شح���ر بجماله���ا، وعندم���ا تعب م���ن رحلته 

ع���اد اإىل البح���ر،اأراد اأن يرجع �شمكة ويعي�س 

يف املاء، فعاقه جناحاه.

رحل م���رة اأخ���رى اإىل الغاب���ات والوديان 

وال�شه���ول لكن حنين���ه اإىل البح���ر كان اأ�شد، 

فعاد اإىل موطنه من جديد.

وم���ا زال النور����س يعي�س عل���ى ال�شواطئ 

يغم����س راأ�ش���ه يف امل���اء،اأو يحلق ف���وق البحر 

مل. مر�شاًل اأحيانًا �رصخات الأ

ويف كل �شب���اح عندم���ا ي�شتيق���ظ يلتفت 

آم���اًل اأن ي���رى جناحي���ه وق���د  عل���ى جنبي���ه ا

اختفيا لريجع �شمكة، وينزلق يف املاء«.

)�سا �ص 43(

يف ق�ســــــ�ص عبد اهلل عبــــــد التزام اأكرث 

طفولــــــة واحرتا�ســــــاً تربوياً مــــــن تامر، وثراء 

اإن�ســــــاين وا�سح وحار، لكن ق�سة تامر تتفوق 

أتها ، ومما  يف راأيي مبغامرتهــــــا الفنية وجرا

أنه كاتب �ساِدم وغريب  يح�سب لتامر وعليه ا

ومتمرد اأكرث من غريه.

ليلى �شايا

وليلى �ســــــايا تقرتب كثرياً من روح عبد 

ن�سانية  اهلل عبد، فهي مهتمة كثرياً بالقيم الإ

من منطلق تربوي نا�ســــــج ويقظ.. على نحو 

طفال. ل جنده لدى اأكرثية من يكتبون لالأ

ظلت جتربة هذه الكاتبة يف ت�ساعد دائم، 

حتى و�سلت يف ال�سنوات القليلة املا�سية اإىل 
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حالة من ال�ســــــتقرار الذي مينع ق�س�ســــــها 

مــــــن الوقوع يف عرثات التجريب، ف�ســــــارت 

ق�ســــــتها مزيجاً مميزاً من اللغة املدرو�ســــــة 

الدقيقة واحل�ــــــص الرتبوي التلقائي، مع اأمر 

همية، وهو ما ي�سبه تخ�س�ص �سايا  �سديد الأ

مر الذي  طفال ال�ســــــغار جداً، الأ بق�سة الأ

�سجعته ولدة جملة »توته توته« اللبنانية، ثم 

أ�سامة«  أربع �ســــــفحات يف جملة »ا تخ�سي�ص ا

طفال  بعد عام 2003،با�ســــــم )فرا�سات( لالأ

ال�ســــــغار جداً، هذا النوع من الكتابة الذي 

ل ميكن اأن ين�ســــــط اإل يف ظــــــل فهم تربوي 

حديث من جانب، وقناة اإي�ســــــال ثقافية من 

جانب اآخر.

متتاز ق�سة �سايا برقتها ال�سديدة، ودقتها 

اللغوية، وبنائها اخليايل العذب، و�ساعريتها 

الفيَّا�سة، ومن اأجمل ق�س�سها التي تخت�رش 

كل ذلك ق�سة »�سلمى تر�سم اأمها«:

�شلم���ى حتب الر�ش���م كثريًا، وت�ش���األ دائمًا 

�شياء. عن األوان الأ

كاأ�ش���ًا  يحم���ل  �شام���رًا  اأخاه���ا  راأت  م���رة 

مملوءة باملاء.

�شاألته: ما لون املاء؟

اأجاب �شامر: ماء ال�رصب هذا، ل لون له.

وم���رة حني طريَّ اله���واء اأوراقها و�شعرها، 

�شاألت �شامرًا: ما لون الهواء؟

اأجاب �شامر: ل لون للهواء.

ت �شلمى وت�شاءلت: كيف اأر�شم اأ�شياء  حتريَّ

ل لون لها؟

ها خطر لها اأن تر�شمها. حني ملحت اأمَّ

�شاألت �شامرًا: ما لون اأمي؟

دًا: اأعتقد اأن ل���ون اأمي  ق���ال �شام���ر م���رتدِّ

حنطي.. كاحلنطة يف البيادر.

قالت �شلمى لنف�شها: �شاأر�شم ماما.

ب�رصعة اأح�رصت األوانها واأوراقها وُفر�شتها 

اأمامها على الطاولة.

حني بداأت �شلمى تر�شم تذكرت اأمها حني 

قبلتها لتوقظها يف ال�شباح.

وقتها �شعرت �شلمى بانتعا�س وفرح �شديد 

كاأنها نبتة يغ�شلها املطر يف اأول ال�شتاء.

ابت�شم���ت �شلمى وقالت ل�شامر: اأعتقد اأن 

لون اأمي رمادي.

كيف؟ �شاأل �شامر متعجبًا.  -

مل جتب �شلمى وبداأت تر�شم.

ر�شم���ت �شلمى غيم���ة رمادية ت���زخُّ مطرًا 

فوق احلقول.

ده����س �شامر كثريًا ح���ني نظر اإىل الغيمة 

وقال: اإنها ت�شبه اأمي.

�شحكت �شلمى كثريًا.

حتت الر�شم كتبت: اأمي«.

 )عزف على الناي. �ص 12(

لكــــــن اأحياناً قــــــد تفتقد اإىل الت�ســــــويق 

والبنــــــاء احلكائــــــي، فيبــــــدو بع�ســــــها جمرد 
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م�ســــــاهد و�ســــــفية جميلة خاليــــــة من حدث 

متطور جاذب للقــــــارىء، وهذا العيب الذي 

وىل بات �ســــــبه منعدم  نلحظه يف اأعمالها الأ

أمثِّل عليه بق�سة »يوم رحل  ن، وميكن اأن ا الآ

ال�ستاء« من جمموعتها »الفرح«.

كما نلحــــــظ اأحياناً اإعادة كتابة لق�ســــــة 

م�ســــــهورة بطريقة اأ�سعف، وبال اإ�سافة يُعتدُّ 

بهــــــا كمــــــا يف ق�ســــــة »القط الرمــــــادي« من 

املجموعة نف�ســــــها، والتي تعيد حكاية ر�سا 

البع�ص بالرفاهية مع الذل، وتف�سيل اجلوع 

مع الكرامة.

آفاق جتارب وا

قدمت ق�ســــــة الطفل يف �سورية جتارب 

عديــــــدة اأكرثهــــــا يدور يف فلــــــك تامر وعبد 

و�ســــــايا، وهــــــو اأمر طبيعــــــي يالحظ يف كل 

أدبية، حيــــــث تكون اأكرثيــــــة الكتاب  �ســــــاحة ا

�سدى للتجارب الكربى.

ومــــــن اأملع العطــــــاءات الق�س�ســــــية بعد 

هــــــوؤلء برزت جتربــــــة وليد معمــــــاري التي 

متتاز بالفكرة املبتكرة القائمة على املفارقة 

وال�ســــــخرية املحببــــــة، مــــــع عناية وا�ســــــحة 

بالتفا�ســــــيل الطريفــــــة التي تزيد الق�ســــــة 

جاذبيــــــة، فكان ما قدمه معماري موا�ســــــلة 

اإبداعية �ساعدة للق�سة الطفلية.

وعزيز ن�سار من القلة التي قدمت ق�سة 

حت�ســــــب ح�ســــــاباً لكل كلمة فيها، فهو �سديد 

العنايــــــة بالبناء اللغوي لق�س�ســــــه، وهو اأمر 

نادر لدى اأغلب الكتاب، حيث نلم�ص �ســــــعفاً 

وت�ساهاًل يف تقدمي لغة مدرو�سة للطفل، لكن 

أثر »ال�سنعة« املبالغ بها،  ق�س�سه تعاين من ا

ون�ســــــعر اأحياناً بجفاف يف اأجواء الق�ســــــة، 

ملا ترزح حتتــــــه من وطاأة التقليــــــب للفكرة، 

ــــــن الزائد عن احلد يف لغة الق�ســــــة  والتمعُّ

وهدفها الرتبوي. 

وينتهــــــي هــــــذا اخلط املتوهــــــج بالقا�ص 

�ســــــماء  املبــــــدع خري الدين عبيد، وهو من الأ

أ�سواطاً  التي �ســــــتدفع بق�سة الطفل املتميزة ا

خ�ص اأن جتربته التي  مام، وعلــــــى الأ اإىل الأ

مــــــرت عليها �ســــــنوات قليلــــــة قدمت مناذج 

بع�ســــــها من اأجمل ما كتــــــب للطفل عندنا، 

آفاقاً  وعبيد من القلــــــة التي تخلق عــــــوامل وا

�سديدة الغنى والتحليق، ب�سفافيتها ورهافتها 

وغرابتها معاً، لكن �سيئاً من الرخاوة اللغوية 

واحلكائية قد ي�سعف هذه ال�سورة اأحياناً، 

لكن فطنة الكاتب �ستحمي جتربته، و�ستجعله 

ف�سل. يتجاوز نف�سه اإىل الأ

أدباء كثريون  ول ميكن اإغفــــــال ما قدمه ا

دبية  أو كثري يف القيمة الأ على تفــــــاوت قليل ا

جيال  ملــــــا قدموه، وهــــــم ميثلون خمتلــــــف الأ

أيوب  أبو �ســــــنب وا والتجــــــارب: مثل عــــــادل ا

من�ســــــور ودلل حامت وجمال علو�ص وحممد 

قرانيا واإ�سكندر لوقا ويا�سني رفاعية وعارف 
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اخلطيــــــب ونور الديــــــن الها�ســــــمي وجمانة 

أبو احل�سن  ألك�ســــــان و�ســــــعيد ا نعمان وجان ا

وخــــــريي الذهبــــــي وخطيب بدلة وفي�ســــــل 

احلجلي ودعد حداد وحنان دروي�ص وغالية 

خوجة وريا�ص ع�سمت واأكرم �رشمي وحممد 

مينو واأحمــــــد يو�ســــــف داوود وجنيب كيايل 

ومكرم كيــــــال ووهيب �ــــــرشاي الدين وموفق 

نادر ومقبولة ال�ســــــلق ونظميــــــة اأكراد ون�رش 

الديــــــن البحرة وح�ســــــن م يو�ســــــف و�رشيف 

الرا�ص وناديا خو�ســــــت وعبد الفتاح قلعجي 

أبو معتوق وناه�ــــــص الري�ص وخليل  وحممــــــد ا

البيطار ون�رش �ســــــمايل ونعمــــــت فوق العادة 

وخالــــــد حميي الديــــــن الربادعي وحممد طه 

عامر وحم�سن يو�سف ومنذر ال�سعار وجورج 

الق�ص وميخائيل عيد واإ�سكندر نعمة وموفق 

أبو طــــــوق ونزار جنار وعبــــــدو حممد وعبد  ا

رناوؤوط وحممد ر�ســــــوان الداية  اللطيف الأ

وعبد الواحد علواين وعبد القادر احل�سني 

و�ســــــحى مهنا وخريي عبد ربه ولينا كيالين 

و�سبحي كردي ورباب هالل ومرمي خري بك 

آ�ســــــف عبداهلل وعادل الفريجات وجمانة  وا

طه ورامة عمر با�ســــــا، وجتارب �سابة واعدة 

كما لدى مي�سون عمران وفادي عادلة.

ونلحــــــظ يف الق�ســــــة الطفلية ال�ســــــورية 

حماولة كتابة الق�ســــــة والروايــــــة العلميتني، 

لدى طالــــــب عمران ولينا كيــــــالين، وهناك 

طفال على  حمــــــاولت يف كتابة الروايــــــة لالأ

يد دياب عيد وجمال جنيد وطالب عمران، 

وتنامي كتابة ال�ســــــرية على نحــــــو فني على 

يــــــد علي الطنطاوي و�رشيف الرا�ص و�ســــــمر 

روحي الفي�ســــــل واأحمد �سوحان وفالح فلوح 

و�سليمان العي�سى وح�سن م يو�سف.
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أربعة ع�رش مليون  ين�س������اح �لوطن �لعربي فوق م�ساحة جغر�فية تزيد على �

كيلو مرت مربع:

أبعاده  آ�سيا و�أفريقيا ممتد�ً بكامل � أبدية بني قارتي � - مكوناً �سلة �ت�سال �

هم من هاتني �لقارتني. جز�ء �لأ على �لأ

- فهو يحت�سن �لوجهني �ل�رشقي و�جلنوبي للمتو�سط ويتبعه على نا�سيته 

طل�سي حتى بالد �ل�سنغال. يف �لغرب وي�ستغرق من �ل�سو�طئ �ل�رشقية لالأ

مفكر واأديب �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

ò

القومية العربية 

باملفهوم »العلمي« والثوري

❁
اأحمد عمران الزاوي
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حمر   - ويطّوق ب�ساعديه كامل البحر الأ

من ابتدائه يف ال�سوي�س حتى انتهائه يف باب 

املندب.

- ث������م يزح������ف اإىل جيبوتي وال�س������ومال 

ويحيط بال�سودان �رشقاً وغرباً وجنوباً ليتجه 

اإىل ليبي������ا واجلزائر واملغرب حتى يلتقي مع 

طل�سي. م�سب ال�سنغال يف الأ

أم������ا يف اجلن������وب ال�رشق������ي فاخلليج  - ا

ي�سكل ا�سرتاحته البحرية ليتمّطى اإىل حدود 

تركيا، حماذي������اً زاغرو�س التي تف�س������له عن 

بالد فار�س.

هذا الوطن:

ب�س������تان  »ه������و  الق������دمي:  يف  قي������ل 

احل�سارات«.

وهو قول توؤي������ده ثوابت التاريخ فاأنت لو 

حذفت من التاريخ ح�س������ارة »ال�س������ومريني« 

امل�رشيني  خوال������د  وجتاوزت  كادي������ني«  و»الأ

نباط  �س������وريني والبابليني والكل������دان والأ والآ

راميني والتدمريني. والآ

لن يبقى بني يديك غري م�سوخ ح�سارية 

مقطوعة اجلذور هزيلة الفروع.

أتا  اإن ح�س������ارة اليونان والروم������ان، ابتدا

كف�س������لني من ف�س������ول احل�س������ارة العربية 

القدمي������ة، حي������ث ترعرعت عل������ى موائدها 

الفكرية الطافحة. حتى اإذا متثلتا ما عليها 

أ�ســــــناف احلكمة والعلوم عكفتا على ما  من ا

متثلتاه تعديــــــاًل وتطويراً ثــــــم اأعادتاه بثوبه 

اجلديــــــد اإىل اأجدادنا، فعكفوا عليه، تعدياًل 

وتف�ســــــياًل ورفعاً و�ســــــعاً حتى ا�ســــــتطاع اأن 

يحمل ا�سم احل�سارة العربية.

ول اأظن: 

اأن مثقفاً يف هذا الزمن ل يعرف الكثري 

أو القليل عن »القد�ص« التي تنقلت على مدى  ا

ول »يبو�ص«  زمنة. فقد اأخذت ا�ســــــمها الأ الأ

أور�ســــــليم  مــــــن اليبو�ســــــيني الذين بنوها، ثم ا

ول( من  )مدينة ال�ســــــالم( ثم اإيليا )الق�سم الأ

مرباطور )اإيليا هاد ريان( ثم القد�ص  ا�سم الإ

الذي اأعيــــــد اإليها من �ســــــالح الدين، وكان 

النبي حممد )�ص( اأول من اأطلق عليها ا�سم 

القد�ص.

كما ل اأظن اأن مثقفاً يف هذا الزمن:

ل يعرف �ســــــيئاً عن »دم�سق« اأقدم مدينة 

ماأهولة يف التاريخ.

»وبيبلو�ص« التي انطلقت منها �ســــــناعة 

الــــــورق والكتاب اللذين اأخذا ا�ســــــمهما منها 

»بيرب« و»بابل«.

أم القوانني. و»بريوت« ا

و»اأنطاكية« مركز النطالق امل�سيحي.
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�ســــــكندرية« التي بناها الك�سندر بن  و»الإ

غريقي. فيليب الإ

ول، الذي قنّن  _ وحمورابــــــي امل�رّشع الأ

�رشة  يف /298/ مادة اأمور املال والزراعة والأ

فراد. أنواع العتداء على املجتمع والأ وا

أن�ســــــاأوا  ومن قبلــــــه »الفينيقيون« الذين ا

أرواد«  »جبيل« و»�سور« و»�سيدا« و»بريوت« و»ا

و»قرطاجة« و»ح�رشموت« و»ملقة« و»قاد�ص« 

بجدية، التي اعتربت  و»مالطة« واكت�سفوا الأ

)1(
اأعظم اإجناز ح�ساري يف التاريخ.

تلك بوؤٌر ح�شارية: 

أ�ســــــاءت ظلمات الع�ســــــور مبــــــا كانت  ا

تختزنــــــه مــــــن وقــــــود »اجلمــــــال« و»الفكر«، 

حتى اإذا جف الوقود ون�ســــــب نبعه، همدت 

�ســــــواء هموداً ي�سبه املوت. ومع هذا  تلك الأ

أية معرفة،  التدهور الذي �ســــــار يف متناول ا

فما يزال الكثريون من العرب، حتى املثقفني 

 
)2(

ه وبُجَره« م�سدودين اإىل ذلك املا�سي »بُعجَرَ

ل يريدون النفكاك مع اأن احل�سارة قفزت 

مــــــن فوقه وفر�ســــــت علــــــى اأمنــــــاط احلياة 

و�رشوب التفكري نف�سها.

نعم:

اإنه ملــــــن دواعي فخرنــــــا اأن تكون خيول 

اأجدادنا، قد �سهلت فوق البريينه وزغرو�ص 

مانو�ــــــص. واأن تكون قب�ســــــاتهم قد دقت  والأ

أبواب روما ولبواتيه. واأن قيادة العامل »حكماً  ا

أيديهم مدة تزيد على  وعلماً وفناً« ظلت يف ا

�سبعة قرون.

فمنــــــذ ثالثني قرنــــــاً قــــــال اجلامعة بن 

ر�ص اأن ت�ســــــتقبل وتودع  داوود: كتب على الأ

بد. جيل مي�سي وجيل ياأتي، اإىل الأ

لقد �سدق اجلامعة.

فما من اأحد ي�ســــــتطيع كتمــــــان اإعجابه 

هــــــرام« و»برج بابــــــل« و»احلدائق  ببنــــــاة »الأ

املعلقة« و»مقربة امللوك« و»بعلبك« و»تدمر« 

و»ماري«..

كذلك مع اختالف ال�سورة والت�سور:

تبهرنــــــا اليــــــوم »ناطحــــــات ال�ســــــحاب« 

أنــــــواع  و»ا املعلقــــــة«  املديــــــدة  و»اجل�ســــــور 

الخرتاعات« التي �ســــــّهلت م�ساعب احلياة. 

و»هذا اجلهــــــاز العجيب« الــــــذي ل يتجاوز 

م�ساحة الكف ي�سمعك �سوت �سديقك املتكلم 

من اأق�ســــــى الدنيا ويريك وجهه و�سخ�سه، 

حتى ليكاد ين�سيك ذلك الذي عنده علم من 

آتيك به  أنا ا  الذي قال ل�ســــــليمان »ا
)3(

الكتاب

)4(
قبل اأن يرتد اإليك طرفك«.

ولكن:

مثلما مل ينتفع امل�رشيون والبابليون ب�سكل 



القومية العربية باملفهوم »العلمي« والثوري

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  1942010

دائم، مب�سغ املا�سي.

مل ننتفــــــع بال�ســــــرتخاء حتــــــت 

براج مكتفني با�ســــــتذكار �سهيل  الأ

اخليول ومناعة القب�سات القدمية 

فال�ســــــاعر كان على �سواب عندما 

قال:

اإن ال��ف��ت��ى م��ن ي��ق��ول ه��ا اأن���ا ذا

اأبي ك��ان  يقول  من  الفتى  لي�س 

اأكتفي  �ســــــوف  القــــــارئ  أيهــــــا  ا

حداث  بالوقــــــوف على روؤو�ــــــص الأ

مرا�ص  طالل منها على حجوم الأ لالإ

مــــــة، ومن ثم  التي تعــــــاين منها الأ

بــــــداء وجهة النظــــــر يف مكافحة  لإ

مرا�ص. تلك الأ

ففي الكتاب:

���ٌة َق���ْد َخَل���ْت َلَه���ا َما  مَّ )ِتْل���َك اأُ

ا َكاُنوا  ا َك�َشْبُتْم َوَل ُت�ْشاأَُلوَن َعمَّ َك�َشَبْت َوَلُكم مَّ

َيْعَمُلوَن( البقرة 134/2.

ْمَع  نَّ ال�شَّ )َوَل َتْقُف َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم اإِ

وًل(  ول�ِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْشوؤُ اَد ُكلُّ اأُ َ َواْلُفوؤَ َواْلَب�رصَ

�رشاء36/17. الإ

أبناءكــــــم على  ثــــــر: »ل تق�ــــــرشوا ا ويف الأ

اأخالقكــــــم فقــــــد خلقوا لزمن غــــــري زمنكم« 

)علي بن اأبي طالب(.

أوامر اهلل  ثر ا وقد فهمت من الكتاب والأ

بال�ستمرار على التطور املرن. فال تنظر ول 

أذنه وفوؤاده. ت�سمع ول حتكم بعني �سواك وا

أنه فيما خال عقائد  وفهمت تبعاً لذلك: ا

ميان بالثواب والعقاب وقدرية  التوحيد والإ

املوت واحلياة، والبعث والن�ســــــور.. ثمة حٌث 

اإلهي بلغ حدود النهي والتهديد على �رشورة 

ال�ســــــتخدام الذاتي لقدرات ال�سمع والب�رش 

والعقل.
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اإذ علــــــى هــــــذه الثالثية قامــــــت »قاعدة 

الختيار« و»على الختيار« قامت »موؤ�س�ســــــة 

الثــــــواب والعقــــــاب« لذلك قــــــال الكتاب »اإن 

أولئك كان عنه  ال�ســــــمع والب�رش والفوؤاد كلُّ ا

م�ســــــئول« واإذا ربط امل�ســــــوؤولية بهذه القوى، 

�سبقها بالنهي يف عبارة »ل تقُف ما لي�ص لك 

به علم« اأي »ل تتبع ما لي�ص لك به علم«.

أو راأيت ومل  اأي: ل تقل �ســــــمعت ومل ت�سمع ا

تر، اأو علمت ومل تعلم.

واإذ نوقف هذا ال�سرت�ســــــال فلكي نف�سح 

املجال للحديث يف املوا�سيع التالية:

- القوميــــــة العربية، تعريفهــــــا وما اآلت 

اإليه.

- البعد الزمني ل�ستعمال كلمة عرب.

- م�سدات النبعاث القومي.

- حتديد اأو�ساف الثوار.

آلت  تعريف القومي���ة العربية، وما ا

اإليه

 القوميــــــة العربية: هي الهوية التعريفية 

للمجموعــــــات الب�رشية التي ان�ســــــاحت فوق 

البقاع اجلغرافية املعددة يف بدء املقال.

آلت اإليه، اأي ما و�سلت اإليه. اأما ما ا

فهو النهيار حتى احل�سي�ص.

لقد كانــــــت اآخر خفقات �ــــــرشاج املجد، 

ندل�ص عام 1492م،  حينما طرد العرب من الأ

يوم وقف اآخر ملوك العرب، يبكي بني يدي 

اأمه حظه العاثر وملكه الداثر فاأجابته ببيت 

من ال�سعر، �سار حكمًة على الدهر.

م�شاعًا ملكًا  الن�شاء  مثل  اب��ِك 

مل حت��اف��ظ ع��ل��ي��ه م��ث��ل ال��رج��ال 

يدي بدلً  أنا نرى بالأ منذ ذلك الوقت بدا

من العيون.

ظلت رقابنا مقرونة اإىل الّنري الرتكي مدة 

أربعة قرون. تزيد على ا

وحينمــــــا عدنا اإىل احلياة، عدنا ب�ســــــكل 

موارب، اإذ بينما كانت الأمم ت�سري بالطيارات 

قدام. أنا على الأ وال�سيارات والبوارج، بدا

ولي�ــــــص ذلك فح�ســــــب، بل علــــــى روؤو�ص 

النكبات، باأقدام حافية راعفة بالدماء ومثل 

العميــــــان ل نــــــرى احلفر قبــــــل الوقوع فيها 

ول امل�ســــــدات قبل ال�سطدام بها فالتجمع 

ال�سيا�ســــــي الذي يعبئ اجلميــــــع حتت قيادة 

أمتنــــــا منــــــذ اأن طردنا من  واحــــــدة فقدتــــــه ا

ندل�ص. الأ

أقــــــزام بني  فمــــــن ذلــــــك الوقــــــت، نحن ا

أونا فلم نعار�ص، فر�سوا علينا  اجلبابرة جّزا

خــــــذ والعطاء، فكان ذلك  القول والعمل والأ

هّينــــــاًَ مبا يف الهوان مــــــن املعاين لّيناً مبا يف 
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اللني من ال�سعف، مطواعاً مبا تعنيه الطاعة 

من ال�ستخذاء. 

نعم: 

أ �ســــــك  اإنــــــه ملن دواعــــــي الفخر اأن تقرا

أ�ستاذيتنا الأممية، يف �سدر القاعة ال�رشقية  ا

تية:  من متحف »اللوفر« حمفوراً بالعبارة الآ

»مــــــن الواجب على كل مثقــــــف يف الكون اأن 

أولهما �سورية والثاين  يعرتف باأن له وطنني: ا

وطنه الذي ولد فيه«.

قلت:

اإن كان علــــــى كل مثقف كوين اأن يعرتف 

باأ�ستاذيتنا.

�سباب التي  ألي�ص جديراً بنا اأن نعرف الأ ا

أتنا ذلك املكان الرفيع. بوا

أ�ســــــقطتنا مــــــن ذلك  �ســــــباب التــــــي ا والأ

ال�ساهق؟

ألي�ــــــص جديراً باملواطن العربي اأن يحفر  ا

يف الزمن ليجلو جالميده عن امل�ســــــاهمات 

مة؟ احل�سارية التي �ساهمت بها الأ

أيها القارئ:  ا

بعيداً عن التع�ســــــب والتفاخر الك�ســــــول 

وا�ستنفاراً للهمة التي تراكمت عليها ظروف 

ألتم�ص مرافقتــــــي بع�ص الوقت على  الياأ�ص ا

دروب التاريــــــخ لرنى فيه مالمح امل�ســــــاهمة 

مة العربية  احل�سارية التي �ســــــاهمت بها الأ

وقدمتها اإىل العامل.

لي�ص للبكاء علــــــى الأطالل، بل لبيان اأن 

ما قدمناه الذي حقق لنا ال�ســــــيادة والريادة 

كان اإبداعاً غري جملوب وخلقاً غري م�سبوق.

فالفر�ــــــص واليونان.. بعــــــد اأن اعتمدوا 

أخــــــذاً وعطاًء  على ب�ســــــتاننا احل�ســــــاري »ا

أنتجوه،  وتف�ســــــياًل وتعدياًل« اأعادوا اإلينا ما ا

أ�سقطنا. واإنه ملن  لنا وا فاأخذنا واأ�سفنا وف�سّ

ن�ســــــاف عند اأي باحــــــث األ يرى يف  قلة الإ

»الفارابي« غري �سورة م�سغرة عن »اأر�سطو« 

واأل يرى يف ابن �ســــــينا، غري ن�ســــــخٍة منقولٍة 

أبقراط«. أو »ا عن »جالينو�ص« ا

فاحل�ســــــارة من علٍم وفٍن وحكــــــٍم، نهٌر 

بد. يخرتق الزمن لي�سب يف الأ

وما مياهه املتدفقة غري تذكري احلا�رشين 

بالغابريــــــن، وا�ستح�ســــــار ملرتوكاتهم والنهر 

احل�ســــــاري على تعدد الروافد يحمل ا�سماً 

ن�سانية«  واحداً فقط هو »نهر احل�ســــــارة الإ

جمرداً من اجلن�ص واللون.

أبداأ  �ســــــارات اخلاطفــــــة، ا بعد هــــــذه الإ

�سباب احلقيقية ملا كان  بالبداية التي تربز الأ

وملا هو كائن وملا يجب اأن يكون.

1- اجلبال التــــــي قامت بيننا وبني بالد 

فار�ص: 
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املتو�سط الذي ف�سلنا عن اأوروبة.

طل�ســــــي والهادئ اللذان ف�سالنا عن  والأ

بقية الأمم.

أبناء هــــــذه املجّوف، وحدة  فر�ــــــص على ا

اللغة واملناخ والعادات.

أ فيها رحلة  اإن قارئ التوراة الــــــذي يقرا

اإبراهيم اخلليل وابن اأخيه لوط وحا�سيتهما 

أربعة اآلف �سخ�ص التي انطلقت  املوؤلفة من ا

أور« الكلدانية على ال�ســــــاطئ ال�سمايل  من »ا

للخليــــــج وانطلقــــــت يف اأر�ص العــــــراق نحو 

ال�ســــــمال حماذية جمرى الفــــــرات ماّرة بعانة 

وهيت وم�ســــــرتيحة يف حاران )حّران( ومنها 

اإىل دم�سق، فاأر�ص احلثيني ف�سيناء فممفي�ص 

وعودة هذا اجلّم الغفــــــري من الطريق اإياها 

قوام،  ياب بعدٍد من الأ مروراً يف الذهاب والإ

الذين تبادلوا معهم احلديث والكالم، قارئ 

التوراة، حينما ل يــــــرى اأي دليل على وجود 

قوام، لن  ترجمــــــان بني احلا�ســــــية وتلــــــك الأ

يزول ا�ســــــتغرابه اإل اإذا اقتنع باأن لغة واحدة 

كانت �سائدة يف هذه اجلغرافية الوا�سعة، ل 

قوام والقبائل. تختلف اإل باللهجات بني الأ

ن�سان  2- اإن حاجة التوا�ســــــل وحاجة الإ

ول اإىل التما�سك الجتماعي، �سبب وجود  الأ

لغة التخاطب.

ومنــــــذ اأن اأدت وظيفتهــــــا بــــــداأت يف اأن 

ت�سبح الهوية املعربة عن الناطقني بها.

مــــــدة ل يعرفهــــــا اإل اهلل ظلــــــت اللغــــــة 

نه كان يكفي حاجة  مقت�رشة على الــــــكالم لأ

التوا�سل.

اأما الكتابة فقد قدمت -فيما بعد- على 

جناح التطور.

لقد بــــــداأت مبا ي�ســــــمى »الهريوغليفية« 

والهريوغليفية لي�ســــــت لغــــــة، بل هي طريقة 

للتعبــــــري باليــــــد بدل الل�ســــــان وهــــــي تتاألف 

أو اأوري« اأي »النق�ص  مــــــن معنيني: »هــــــريو- ا

وجليغو« اأي لوح الطني.

فالهريوغليفيــــــة التــــــي كانــــــت تفاهمــــــاً 

بال�سور ال�سامتة تطورت �سورها ف�سمرت 

أ�ســــــبحت مثل امل�سامري ف�ســــــميت »الكتابة  وا

)5(
امل�سمارية«.

أمــــــا الكتابــــــة التي بنيــــــت على احلرف،  ا

والتــــــي حتــــــدد بها البــــــدء احل�ســــــاري فقد 

و�ســــــعها الكنعانيون اأي »الفينيقيون« الذين 

ت�سل�سلوا من كنعان، من فوط، من م�رشامي، 

من مردو�ص، من حام بن نوح.

ن�سان  لقد ر�ســــــد الفينيقيون حنجرة الإ

ورمــــــزوا اإىل كل �ســــــوت برمٍز �ســــــمي حرفاً 

تاأكيــــــداً ل�ســــــتقالله عن بقيــــــة الرموز فهو 
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يف ا�ســــــتقالله عن �سواه �ســــــكاًل وعماًل دقيق 

ر�ص. اخل�سو�سية »كحرف ال�ساهق« من الأ

جداد   اثنني وع�رشين حرفــــــاً جمعها الأ

أبجــــــد«، »هــــــوز«، »حطــــــي«، »كلمــــــن«،  يف »ا

»�سعف�ص«، »قر�ست«. ثم وجدوا �ستة اأحرف 

اأخرى جمعوها يف »ثخٌذ« و»�َسَظٌغ«.

تلك احلروف -كمــــــا قلنا- اأعظم اإجناز 

ح�ساري �سار بها:

راميون، اإىل ال�رشق وو�سلوا  - ال�رشيان الآ

بها اإىل الهند.

- والفينيقيــــــون، اإىل اليونــــــان ومنه اإىل 

اأوروبة قاطبة.

نقياء اإىل اجلزيرة. - والعروبيون الأ

وروبيــــــة -كما يقول  لقــــــد ظلت الأمم الأ

بري�ســــــتد يف كتاب الع�ســــــور القدمية- حتى 

�ســــــبعمئة �ســــــنة قبل امليالد خائفة من اأوراق 

الربدي التي كانت حتمل تلك احلروف.

ن�ســــــانية  أنــــــت اإذ تتجول يف اللغات الإ فا

ألفابه« املعربة عن جمموع  كافة، جتد كلمة »ا

لف والباء«  حروف اللغة وهي ماأخوذة من »الأ

يف »اأبجد«.

أيها القارئ: ا

مــــــع اأن الدخــــــول اإىل وادي اللغــــــات هو 

خ�ســــــائيني فقد قمت  مــــــن اخت�ســــــا�ص الأ

بني اأن �ســــــاكني  بهــــــذه املجازفــــــة العجولة لأ

هــــــذا املجــــــوف اجلغــــــرايف اأول مــــــن عرف 

الهريوغليفية، وامل�سمارية، ثم اأبجد.

�ســــــالم الذي انت�رش باللغة العربية  اإن الإ

املتطورة والنبي الذي تكلم بها والقراآن الذي 

اأوحي باللغة اإياها.

طــــــوى مــــــن التــــــداول والتعامــــــل »لهجة 

راميني«  الآ ال�رشيــــــان  و»لهجة  الفينيقيــــــني« 

عجمية من  واعترب اللهجتني اأعجميتني، فالأ

ف�ســــــاح يف  الُعجمــــــة، والُعجمة هي عدم الإ

الكالم ولكنها جميعاً تلتقي باأ�سل واحد.

ومثلما كان �ســــــهداوؤنا من قبل يتقاطرون 

اإىل ال�ســــــهادة قائلــــــني: »وعجلــــــت اإليك رب 

لرت�سى« هكذا ثوار الوحدة وفدائيو الوطن 

أ�ســــــداق اجلهاد وهم يقولون  يتقاطرون اإىل ا

)6(
»وعجلت اإليك �سعبي لرت�سى«.

أيها القارئ: ا

جميعها جمبولة بالنفاق:

- الت�رشيحات الوحدويــــــة التي يطلقها 

قليميون. الإ

- اللقاءات واملوؤمتــــــرات التي يخفي بها 

قليميون اإقليميتهم. الإ

- اخلطب الرنانــــــة، واملقاطع البالغية، 

عن احلرية والدميقراطية، وا�ستعادة املجد 

القومي بالدبلوما�سية دون ثورة اجتماعية.
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- ذلك العنــــــاق الذي امتالأ بالنفاق كلما 

التقى م�سئولن اإقليميان. 

خــــــوة التــــــي متــــــالأ ر�ســــــائل  - تلــــــك الأ

قليمــــــني، وهي يف احلقيقــــــة، ق�رشٌ يغطي  الإ

ألّد اخل�سام. ا

القارئ العزيز:

اأما وقد ذهب الزمن بي كل مذهب وبلغت 

مة  من الكــــــرب عتياً اأرى من بعيــــــد وحدة الأ

أنني لن اأعي�ص حلظات ال�سعادة تلك.  واأح�ص ا

ومــــــع هذا فاإن يل من جتاربــــــي وبيا�ص ملتي 

أ�ســــــع بني يديك ن�سائحي  ما ي�ســــــمح يل اأن ا

عر�ساً ل فر�ساً وتقريراً ل قراراً:

- احللــــــول يف ظل التجزئة لن تكون غري 

حلول جزئية.

مة والن�ســــــال  - الوحــــــدة هي قــــــدر الأ

يف �ســــــبيلها هو فر�ص عني ل ي�ســــــتثنى منه 

�سخ�ص.

- لــــــن يكــــــون هنالك حترر مــــــن اجلهل 

والتخلف اإل يف ظل الوحدة.

- اإن قوى ال�ســــــتكبار يف العامل قد تغفر 

ن هذا  اأي �ســــــيء �سوى التحرك الوحدوي، لأ

ألــــــّد اأعداء هــــــذه القوى منذ  التحــــــرك هو ا

موؤمتر لندن يف عام 1904م.

وللمثال اأورد باللهجات مثالً:

كان املــــــوؤرخ »اأحمــــــد �ســــــيخ داوود« قــــــد 

اأورده.

اجلمل يرعى ع�شبًا      اللهجة العربية النقية.

جملو روعي ع�شبو     اللهجة ال�رصيانية.

جملو روعي ع�شبا     اللهجة الفينيقية.

فاحلــــــدود املانعة: مثلما فر�ســــــت وحدة 

ال�ســــــتقالل اجلغرايف فر�ســــــت وحدة اللغة 

فما تختلف اإل باختالف لهجات القبائل.

3- تلــــــك الوحدة اجلغرافيــــــة واملناخية 

واللغويــــــة: مل تتطور اإىل وحدة �سيا�ســــــية اإل 

يف وقــــــت متاأخــــــر اأي اإن العــــــرب مل يعرفوا 

تكتاًل �سيا�سياً جامعاً بني م�رشقهم ومغربهم 

النبعــــــاث  بعــــــد  اإل  وجنوبهــــــم  و�ســــــمالهم 

القومي.

أ�ســــــتاتاً  قبــــــل انبعاثهــــــم القومــــــي كانوا ا

يحملون ا�ســــــماً واحداً ولكنهم مل يكونوا كياناً 

�سيا�سياً واحداً.

لقد جاء يف �ص19 _ من املجلد )2-1( 

من ق�سة احل�سارة:

أبــــــا التاريــــــخ، اأكد اأن  اإن »هــــــريودوت« ا

أقــــــدم ا�ســــــتعمال لكلمة »عــــــرب« كانت يف  ا

�رشة الرابعة  أحــــــد فراعنة الأ عهد »كيبو�ص« ا

التي حكمــــــت وادي النيل يف القرن الثالثني 

قبل امليالد اإذ �ســــــّخر هــــــذا الفرعون جميع 
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امل�رشيني خلدمته حيث عــــــني طائفة منهم 

حجار من بــــــالد العرب ونقلها اإىل  لقطع الأ

م�رش.

آ�سور ظهر ن�ص حمفور على  ويف حفريات ا

جبهة عري�ســــــة من احلجر امل�سقول ت�سمن 

و�سفاً حلملة »�ساملا ن�رّش« يف منت�سف القرن 

ال�سابع قبل امليالد �سد ملك دم�سق »جنديبو 

العربي«.

 العبارة 
)7(

وورد يف �سفر اإرميا )24/25(

التالية:

روح  يهــــــورام  علــــــى  الــــــرب  أهــــــاج  »وا

بجانــــــب  الــــــذي  والعــــــرب  الفل�ســــــطينيني 

 ويف �ص 23 من ق�سة احل�سارة 
)8(

الكو�سيني«

املجلد الثاين.

»احل�سارة - هي هنا الزراعة وا�ستئنا�ص 

احليوانات ظهرت اأولً يف بالد العرب« وثمة 

�سخ�ســــــيات عربية كان لهــــــا تاأثري كبري على 

ن�ساين نذكر منها:  حركة التاريخ الإ

مرباطورية الرومانية: يف الإ

»فيليــــــب العربي« اإمرباطور روما، متثاله 

يف الفاتيــــــكان اأ�رش على بقــــــاء لقب العربي 

للدللة على اأ�سله.

»جوليا �ســــــوريا«: اإمرباطــــــورة يف روما، 

متثالها يف الكابيتول.

»جوليــــــا ميــــــزا«: اإمرباطــــــورة يف روما، 

متثالها يف الكابيتول.

»هيليــــــو جبــــــال« اإمرباطــــــور يف رومــــــا، 

أ�ســــــل �ســــــوري ومعنى الكلمة »�ســــــبحان  من ا

اخلالق«.

»كاركال« اإمرباطور روماين هو ابن جوليا 

دومنا ومعنى الكلمة ح�سن الرب.

�سل  مرباطور ذو الأ »�سبتيمو�ص �سفريو« الإ

العربي.

مرباطــــــورة العربية  »جوليــــــا دومنــــــا« الإ

ومعنــــــى الكلمة »نظرية الــــــرب« وقد عبدها 

آلهة. الرومان وحولوها اإىل ا

�ســــــتاذ يف جامعة  وقــــــال املوؤرخ »كون« الأ

بن�سلفانيا: 

أثبتــــــت احلفريات بالقرب من تدمر اأن  »ا

ال�ســــــحراء العربية كانت جنة من اخل�سب 

ن�ســــــان القدمي  قبل الت�ســــــحر، وهي مهد الإ

أنها املــــــكان الذي انطلقت  »�ســــــابينا�ص« كما ا

ر�ص«. قوام التي �سكنت الأ منه جميع الأ

على اأن ال�سيوع ال�سيا�سي ل�ستخدام كلمة 

�ســــــالمية اإذ وردت  أ مع الدعوة الإ »عرب« بدا

هذه الكلمة يف القراآن باملعاين التالية:

أتراباً: اأي جمع مفرده »َعُروب«  - ُعرباً ا

�ســــــنان النا�ســــــعة البيا�ــــــص،  وهــــــي ذات الأ

ال�سحوك.
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- اأعراب: اأي اأهل البدو والوبر.

- عربــــــي: مبدلول ب�ــــــرشي، حيث وردت 

آيات منها و�سف للنبي  بهذا املدلول يف ع�رش ا

أنه نبي عربي«. حممد)�ص( »ا

ويف ل�سان العرب لبن منظور:

»قال بع�سهم: اأول من نطق بالعربية وهو 

أبو اليمن« اإرفخ�ســــــد بن  يعرب بن قحطان »ا

�سام، بن نوح. والن�سبة اإليه قحطاين«.

تنت�ســــــب اإليه قبيلة »جرهــــــم« التي تزوج 

منها اإ�سماعيل ون�سل ن�سله.

وقال اآخرون:

أبنــــــاء اإ�ســــــماعيل يف العربة  أ ا »لقد ن�ســــــا

بتهامة لذلك �ُسّموا عرباً«.

وروي عن النبي )�ص( قوله: 

أنبيــــــاء من العــــــرب هم: حممد  خم�ســــــة ا

وا�سماعيل و�سعيب وثمود و�سالح.

اأما القومية التي �سادت يف اأوروبة   -4

منذ القرن التا�ســــــع ع�رش فلم حتظ بتحليل 

اجتماعــــــي متفــــــق عليــــــه، اإذ ليزالــــــون يف 

�ســــــل الجتماعي  نظريــــــات متعددة حول الأ

الذي انبثقت عنه.

فالقائلون: 

�سل« قوبلوا  بنظرية »الّر�ص - الدم - الأ

بالوقائع القائمة يف احلياة والداح�سة لهذه 

ن على نقاء  النظرية فما من دليــــــل حتى الآ

الدم و�سفاء الن�سب يف اأمة من الأمم.

عــــــدا عن ذلــــــك فثمة اأمم م�ســــــتقلة عن 

أنها ت�سرتك مع �سواها يف »اللغة«  بع�سها مع ا

أو »التاريخ«. و»الدين« ا

لذلك قالوا متفقني:

ل يكفــــــي الدعاء مبا �ســــــبق بل من اأجل 

النبعــــــاث القومي ل بّد مــــــن وجود العن�رش 

مة لكي تنتف�ص  الذاتي الذي هو حاجــــــة الأ

من حالة التجمد اإىل حالة التمدد.

هذه الذاتية اخلارقة

- هي التي حركت امل�ســــــاعر الثورية يف 

ملانية ودفعت بها اإىل التوّحد يف  الدويالت الأ

منت�سف القرن الثامن ع�رش.

- وهــــــي التي دفعــــــت غاريبالــــــدي اإىل 

يطالية. اجرتاح معجزة الوحدة الإ

أ�ستات يوغو�سالفيا  - وهي التي جمعت ا

تراك والنم�ساويني  أيادي الرو�ص والأ من حتت ا

مة اليوغو�سالفية. وكونت الأ

وقالوا:

أنــــــواع النبعاث القومي، متت  اإن جميع ا

على مراحل.

وجميع تلك املراحل كانــــــت عنيفة، فلم 

تتحقق اإل على جثث الت�ســــــكيالت ال�سيا�سية 

والجتماعية القائمة.
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ولكن؟! ما هي هذه الذاتية اخلارقة؟ 

ع�ســــــاب  التــــــي تنفخ حياة الوحدة يف الأ

اخلامــــــدة ومت�ســــــح جالميد الظــــــروف عن 

اجلمــــــر القومــــــي، فتخرق احلــــــدود ومتزق 

ال�ســــــدود وتبني الــــــذات القومية على جثث 

التجزئة والالمبالة.

�سوؤال جوهري:

اأجاب عليه علماء الجتماع بقولهم:

مل التــــــي خلقتها وحدة  »اإنهــــــا وحدة الأ

امل�سري واإرادة العي�ص امل�سرتك«.

أ�سقطنا هذه »املقاربة التقريبية« على  لو ا

تي: اأمتنا لتبني لنا الآ

مة يف البدء، تعي�ص لغة واحدة،  كانت الأ

وقيماً واحدة، وعادات تكاد اأن تكون واحدة. 

ولكن ذلك اخلليط القبلــــــي مل يحقق الكيان 

نه كان يفتقر اإىل الذات  ال�سيا�سي الواحد لأ

القومية التي تت�ســــــكل بوجودها �سخ�ســــــية 

�سالم تلك  مة الواحدة. وحينما �ســــــهر الإ الأ

القبائل يف كيــــــان واحد، هو الدولة، انبثقت 

فراد  من ذلك الكيان ذات خالقة، حولت الأ

اإىل مردة موؤمنني باأنف�ســــــهم اأولً وبر�سالتهم 

الأخالقية اإىل الأمم ثانياً.

لقد كانــــــت وثيقة املدينة التي و�ســــــعها 

النبي حينما و�سل اإىل يرثب مهاجراً:

اأول وثيقة يف التاريخ -كما يقول الطربي 

أكــــــدت على اأن املواطنية  يف تاريخ املدينة- ا

هي اأولً وقبل كل �سيء.

ن�ســــــار، واملهاجرين،  لقد جمعت بني الأ

والن�ســــــارى، واليهود و�سواهم ممن يقطنون 

خوة وامل�ســــــري الواحد، حيث  فيها بدافع الأ

ن�ســــــت على اأن ل فرق بني هذه التجمعات 

هلهــــــا«، »حــــــرام على  فاملدينــــــة »حــــــالل لأ

غريهم«.

واجلميع مبــــــن فيهم اليهود، ل يختلفون 

ن�سانية  عن امل�سلمني يف ا�ستحقاق احلقوق الإ

�سالم على الدين  كراه الذي منعه الإ كافة والإ

»ل اإكــــــراه يف الديــــــن _ بقرة _ 562/2« 

مة. منعه يف الأ

مة  أكــــــد القــــــراآن على وحــــــدة الأ حيث ا

نبيــــــاء« و»يون�ص«  يف �ســــــور »املوؤمنــــــون« و»الأ

و»البقرة« و»اآل عمران«.

بقوله: »واإن هذه اأمتكم اأمة واحدة«.

ن: بعد هذا التجوال يعلو ال�سوؤال: والآ

- ملاذا -وقد كنا يف املقدمة-تهورنا اإىل 

املوؤخرة؟

- مترغت بغداد عند اأقدام هولكو.

- وانحنت قامة دم�سق اأمام تيمورلنك.

ندل�ص. - وطردنا من الأ
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- واحتلنا ال�ســــــليبيون، ثم ال�ســــــالجقة 

الرتكمان فالعثمانيون، فالغربيون. 

- تالقينا مع الغرب الدميقراطي، تالقي 

ال�ســــــعف مع القوة، والعبودية مع ال�ســــــيادة، 

والتخلــــــف مــــــع التقدم، فجعلــــــوا من وطننا 

الكبري اأوطاناً ومن اأمتنا الواحدة اأمماً، ومن 

تاريخنا تواريخ.

جزاء اإمارات  وؤونا واأقاموا من تلك الأ جزَّ

ودويــــــالت ومنحوا تلك امل�ســــــوخ ا�ســــــتقاللً 

قانونيــــــاً وجغرافياً ون�ســــــبوا حكاماً تابعني 

لهــــــم مثلما يتبع الذيل �ســــــاحبه فت�ســــــلطوا 

على العبــــــاد ومتكنوا من ثروات البالد التي 

بناء والعمالء  �ســــــادروها ووزعوها علــــــى الأ

واملحا�سيب واملزاريب.

- ويوماً بعد يوم تزداد �ســــــالبة ال�سدود 

اأمام الوحدة، وتزداد �سماكتها وتتعمق جذور 

التفتت يف الوجود الجتماعي وتنت�رش عمودياً 

واأفقياً يف اجلن�ص والطائفة والع�سرية.

واقٌع �سديد الوطاأة واأحداٌث كاوية.

ولكنه _ مع �رشا�ســــــته و�ســــــطوته _ مل 

أو اأ�سالتنا بل  أو لغتنا ا ي�ستطع اأن يلغي ا�سمنا ا

اإن جيناتنا احل�سارية لت�ستفيق من غفوتها. 

وتتمرد من حني اإىل حني يف مواجهة اأعداء 

مة. الأ

�ســــــوف اأقت�ــــــرش هنا على بع�ــــــص اأعداء 

أ�ســــــدها  أمتنــــــا، عن اأحّدهــــــا ناباً واأطولها وا ا

قلية«. قليمية« و»الأ ذراعاً: »ال�سعوبية« و»الإ

هذه الثالثية، هي التي جعلتنا من ركاب 

الدرجــــــة الثالثة مــــــن قطار احليــــــاة، حيث 

»اخلبز قليل واملاء قليل والهواء ثقيل«.

قليمية:  فالإ

قليم«. ن�سبة م�ستقة من »الإ

�سل جزء جغرايف من  قليم هو يف الأ والإ

أقاليم متعددة  الوطن الذي يتكون عادًة من ا

�سل وتعود اإليه. ترتبط بالأ

ولكن لدينا غري ذلك متاماً.

فقد غــــــدا دولة م�ســــــتقلة عن اجل�ســــــد 

الوطني الكبري.

ا�ستقل بد�ستوره وقوانينه، وجي�سه واأمنه 

وممثليه.

وا�ســــــتتبع هذا الت�ســــــتت بدعة ا�ستقالل 

واحلــــــرب  ال�ســــــلم  قليمــــــي، يف  الإ القــــــرار 

والعالقات واملعاهدات، حيث مل يبق غري ق�رش 

عربي، فارغ من امل�سمون ولقد كان اأول من 

مار�ــــــص هذا املنكر يف العامل العربي، الرئي�ص 

أنور ال�سادات الذي امتطاه اإىل الكني�ست ثم  ا

كامب ديفيد متغا�ســــــياً عن ال�سفع الكالمي 

الذي جوبه به من قبل بيغن.
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أو�ســــــلو،  ثم امتطاه فيما بعد عرفات اإىل ا

قليمية التي  ردن« وغريه فالإ ثــــــم بعدهما »الأ

قطار العربية تلــــــزم كل اإقليم  اعتمدتهــــــا الأ

األ يتجــــــاوز حــــــدوده اجلغرافيــــــة وحدوده 

الد�ســــــتورية مهما حل من اخلراب والتدمري 

يف جاره ال�سقيق.

فالوطن الذي عا�ص الوحدة زمناً طوياًل 

قليمي الذي ُفر�ص  يعي�ص اليوم الت�ســــــتت الإ

عليه.

حينما ن�ســــــاأت اجلامعــــــة العربية، قامت 

على �سبع دول.

ن ثــــــالث وع�رشون دولة، اآخرها  وهي الآ

»جــــــزر القمر« وهي م�ســــــخ اإقليمي، ل تزيد 

ألــــــف وثمامنئة كيلو مرت، ول  م�ســــــاحته على ا

أربعمئة األف ن�سمة  يزيد عدد �ســــــكانه على ا

أربعة جزر  اإل قليال، وهو اأرخبيل يتاألف من ا

تتمدد على املدخل ال�سمايل لقنال املوزامبيق 

على املحيط الهندي. ا�ســــــتقلت عن فرن�ســــــا 

يف عــــــام /1975/ وهــــــي تواجه اليوم حركة 

انف�ســــــالية من اأكرب جزرها »نغازيجة« التي 

تطلب ال�ســــــتقالل معتمدة على م�ســــــاحتها 

الوا�سعة البالغة مئة و�سبعني كيلو مرتاً وعلى 

ألفاً. عدد املواطنني البالغ مئة وخم�سني ا

ويف هــــــذا الوطن الكبري »جــــــزر القمر« 

أ�ســــــبح ع�سواً يف اجلامعة واأخذ لقب  الذي ا

�سالمية، ت�سود ثالث  اجلمهورية الحتادية الإ

لغات اإحداها اللغة العربية.

قليات: الأ

وكانت وثيقة املدينــــــة، من قبل اعتربتها 

مثــــــل امل�ســــــلمني يف احلقــــــوق والواجبات ثم 

أ�سا�سية من البناء  ا�ســــــتمرت فيما بعد لبنًة ا

الجتماعــــــي، اإذ مل يكــــــن يطلب منهــــــا اإلغاء 

تاريخها وح�ســــــارتها. بــــــل كل ما طلب منها 

أنه �سار تاريخنا، ل متار�ص  هو القتناع على ا

احلياة احلالية، مبقت�سى اأعرافه وقوانينه. 

قليات بهذا املنطق واعتربته  وقد ر�ســــــيت الأ

منطــــــق احليــــــاة النزاعــــــة اإىل التحرك نحو 

مام. وعا�ســــــت مع الكــــــرثة ظروف احلياة  الأ

اجلديدة فكانت الق�ســــــيم ال�رشيف وال�رشيك 

يام الع�رش والي�رش وال�سقاء والهناء  ال�سادق لأ

أ�سا�سياً يف البناء القومي. وظلت جزءاً ا

قليات  ولكن امل�ســــــتعمر ا�ستهدف هذه الأ

منذ بواكــــــري القــــــرن الع�رشيــــــن، واأدخل يف 

أنها م�ســــــتهدفة، واأن انقرا�ســــــها  قناعتهــــــا ا

مرهــــــون بقيــــــام الوحــــــدة فحــــــل الذعر يف 

ال�ســــــدور، وبدوؤوا يعي�سون الغربة يف وطنهم 

الــــــذي ولدوا وتوالــــــدوا فيه منــــــذ اأزمان ل 

يعرفها اإل اهلل.
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ال�شعوبية:

أواخــــــر احلكــــــم  ن�ســــــاأت ال�ســــــعوبية، يف ا

موي. الأ

أبناء ال�ســــــعوب غــــــري العربية التي  مــــــن ا

�ســــــالم، ودخلــــــت حتت حكم  انتمــــــت اإىل الإ

�سالمية.. الدولة الإ

لقد �ساقت تلك ال�سعوب ذرعاً مبظاهر 

التميــــــز التي ميز بها العربي نف�ســــــه، مع اأن 

حكام  اجلميع يعي�ســــــون يف ظل ال�رشيعة والأ

�ســــــالمية، واأن اهلل، هو الذي خلق النا�ص  الإ

�ســــــعوباً وقبائَل ليتعارفــــــوا ل لكي يتناكروا. 

)احلجرات 13/49(.

فــــــكان العــــــرب الذيــــــن ي�ســــــمعون هذا 

الحتجاج، ي�سيقون ذرعاً ويقولون:

ألي�ص النبي عربياً؟ ا

ألي�ص القراآن عربياً؟ ا

باللغــــــة  اجلنــــــة،  يف  احلديــــــث  ألي�ــــــص  ا

العربية؟

األ تكفــــــي تلــــــك الثالثيــــــة، لكــــــي تعترب 

مميزات، متيز العربي عن �سواه؟

مر مل يكن هدف ال�ســــــعوبية  ففي بادئ الأ

غري حتقيق امل�ســــــاواة والتــــــوازن بني العرب 

وغريهــــــم. ذلك الــــــذي ظل قانــــــون احلياة 

أرباع القرن متاأثراً  أكــــــرث من ثالثة ا والتعامل ا

بالنبي)�ص( وال�سحابة والتابعني.

موي جتاوزت  ولكنها منذ اأواخر العهد الأ

مطلــــــب امل�ســــــاواة. فقد ت�ســــــللت اإىل املمنوع 

وطفقت -وخا�ســــــة يف بــــــالد فار�ص- تهّون 

من �ســــــاأن العرب، وجتردهم من املزايا، ول 

ترى فيهم غري قبائل جاءت من البادية على 

اأقدام حافية فغ�ســــــبت العرو�ص وا�ســــــتولت 

على الرثوات، وب�ســــــطت ال�سيف على ثقافة 

الأمم وح�سارتها.

ثم احتدم اجلدل بني ال�سعوبيني والعرب، 

أبو  حتى حتول اإىل ت�ســــــهرٍي ومهاتراٍت. فكان ا

أبرز املدافعــــــني عن العرب،  بحــــــر اجلاحظ ا

فقابله ال�ســــــعوبيون بالت�ســــــهري وال�ستائم ما 

جعل العالمة ابن املنظور يعّرف ال�ســــــعوبي 

يف »ل�ســــــان العرب« بقوله: »ال�سعوبي هو من 

ي�ســــــّغر يف �ســــــاأن العرب ول يرى لهم ف�ساًل 

على غريهم«.

تلك كانت �سعوبية ذلك الزمن.

�سد  زمنة التالية، فهي الأ اأما �ســــــعوبية الأ

دهى. والأ

مل تكتــــــف بالت�ســــــهري والتحقــــــري، وطلب 

امل�ساواة، بل حفرت يف التاريخ وا�ستخرجت 

من مدفوناته اأن العرب مل ي�سبق اأن كانت لهم 

ح�ســــــارة. بل كانوا -على الدوام- كتاًل من 

الب�رش اجلوعى اقتن�سوا موؤخراً طعام الأمم 

وح�سارتها.
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اأما ت�سمية هذه اجلغرافيا با�سمهم، فلم 

يكن غري جــــــزاف من التفكري، وق�ســــــور يف 

التعبري، على اأن هذا الفكر والفكر امل�ســــــاد 

همدا هموداً ي�سبه املوت اإبان احلكم الرتكي 

أ�ســــــطوانته ال�سخمة مثلما  اإذ مرت فوقهما ا

متر املحدلــــــة اجلبارة علــــــى الطريق فرتدم 

احلفــــــر وتبرت النتــــــوءات ويت�ســــــاوى اجلميع 

حتت قدميها بالذل وال�ستخذاء.

ولكن: مبجيء ال�ســــــتعمار الغربي عادت 

أنه  اإىل ال�سعوبية عنا�رش احلياة. فقد اأوهمها ا

ي�ستطيع �ســــــخ الدماء يف ج�سدها التاريخي 

قفزاً من فوق القرون. وهي -ل�سوء احلظ- 

وهام. تعي�ص هذه الأ

كيف حتقــــــق الوحدة؟ وما هي �ســــــمات 

الوحدويني؟

هل من اأمل؟ 

اإنه الهاج�ص الذي ي�ســــــكن ال�سدور، وهو 

واإن كان �ســــــوؤالً من كلمات ثالث فقد كتبت 

فيــــــه مئات املجلــــــدات وقامــــــت حوله اآلف 

الت�سورات.

وذلك جميعه مل يتجاوز �ســــــقف ال�رشوط 

التالية:

اأ- اإن النتقــــــال باملواطــــــن العربــــــي من 

حالــــــة ال�ســــــياع التاريخــــــي اإىل حيث يجب 

اأن يكــــــون مهمة ل ي�ســــــتطيع القيام بها غري 

نها ن�سال يلتحم  جيال والرجال، لأ اأفذاذ الأ

بطال يف �ــــــرشاع حتى املوت مع قوى  فيه الأ

النف�سال.

ب - اأول مــــــا يجب على اأبطال الوحدة، 

اإقناع اجلميع باأن المتالء بامل�ساعر القومية 

ل يلتقي مع ال�ســــــوفينية على �سعيد واحد. 

وذلك بــــــاأن يقراأ على النا�ص تلك الف�ســــــول 

مة  الأخالقية ال�ســــــامية التي ترافقت مع الأ

مة  يف كل بلد، وبالأخالق اإياها قب�ســــــت الأ

ن�ساين اأكرث من �سبعمئة  على زمام التاريخ الإ

�سنة.

ج - اإن فال�سفة التاريخ، اأمثال »فيختة« 

و»مازيني« و»دوبروف�ســــــكي« و�سواهم: اأكدوا 

اأن الن�ســــــال القومي يف �سبيل التحرر مل يكن 

ولن يكون �سوفينياً مهما رافقه من عنف.

أنواع  مة جلميع ا د - لقد ات�ســــــع �سدر الأ

املعــــــارف عند الأمم، فتعاملت معها باحرتام 

كبري، وقامــــــت بينها وبني تلك املعارف حالة 

خذ، ورفٌع مع الو�سع(،  التكامل )عطاءٌ مع الأ

دون اعتبار لغري احلقيقة.

فاخللــــــق - كما قال النبــــــي )�ص(-كلهم 

أنفعهم لعياله. عيال اهلل واأحبهم اإليه ا

ويف ظل هذا احلكم العربي -دون �سواه- 
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امتزجت فل�سفة اليونان وفل�سفة الروم والفر�ص 

والهند بالفل�سفة العربية، والتقت ت�رشيعات 

�ســــــالم فن�ســــــاأ من المتزاج واللتقاء ذلك  الإ

املرّكب احل�ســــــاري العربي الــــــذي ظل ينري 

ظالم الأمم مدة طويلة.

هنا:

قوال  نرى مــــــن املفيد اأن نتلــــــو بع�ص الأ

التي �ســــــدرت عن بع�ص املفكرين الغربيني 

احلياديني:

أ -  قالــــــت »زيغريد هونكــــــه« يف كتابها  ا

»�سم�ص العرب ت�سطع على الغرب«: 

»هناك املئات من الكلمات التي ن�ستعملها 

دون اأن نت�ساءل من اأين جاءت اإنه من العقل 

ي مثقف يف  ن ل عذر لأ اأن نعرف احلقيقة، لأ

جهله باأنه مدين بهذا القدر اإىل العرب«.

وقــــــات يف  أغلــــــى الأ ب - ويف كتــــــاب »ا

احل�ســــــارة العربية«، قال موؤلفاه: »بيريهيم« 

و»جون وولــــــف«: )اأمن ال�ــــــرشوري اأن نذّكر 

أننــــــا مدينــــــون للعــــــرب »بالنظــــــام الع�رشي  با

احل�سابي« و»مقدمة الطريقة التجريبية يف 

الطب« و»مبادئ الريا�سيات«(؟

»هل ميكن اأن نن�ســــــى اأن ابن خلدون اأول 

أ�ســــــ�ص علم الجتماع والتاريخ واأن  من و�سع ا

أ�س�ســــــه املاأمون يف بغداد  بيت احلكمة الذي ا

كان اأول اأكادميية يف العامل«.

ج - يف قول م�ســــــهور للم�ست�رشق»اإرمائد 

اأويل« جاء فيه: 

مرباطــــــور الغربي يتعلم  »حينمــــــا كان الإ

القراءة يف �ســــــيخوخته ويتلقى الكتابة على 

ألــــــواح من ال�ســــــمع، كان اخلليفة العربي يف  ا

بغداد يتمتع بثقافة عالية ويجتمع يف بالطه 

دباء وال�ســــــعراء وكانت  ع�ــــــرشات العلماء والأ

مكتبته ومكاتــــــب حوا�ــــــرشه الزاهرة تزخر 

لف من املجلدات«. مبئات الآ

 )9(
أوتو الكبري  مرباطــــــور ا »حينما كان الإ

يخطب مب�رشاً بقدوم امل�ســــــيح يف ذلك العام 

أ م�سرية  حيث يحب�ص ال�سيطان يف قمم، وتبدا

لف �ســــــنة ال�ســــــعيدة- كانت مذهالت ابن  الأ

�ســــــينا قد عمت يف الدنيا ومل يكن قد جتاوز 

الع�رشين �سنة«.

»حينمــــــا مل يكــــــن يف اأوروبة غري ب�ســــــعة 

ع�رش كتاباً ربطها »�سارملان بال�سال�سل« كي ل 

ت�رشق كانت املكتبات ذات الربع مليون جملد 

تنت�رش يف احلوا�رش العربية الزاهرة«

اإن جامعة فا�ص، منارة العلم يف ع�رشها، 

تخرج منها البابا �سلف�سرت الثاين وت�سنم �سدة 

البابوية يف �ســــــنة 999م ذهــــــل حينما ح�رش 

اإىل القاهــــــرة، اأذهلته مكتبتهــــــا ذات املليون 

وثالثمئة األف جملــــــد، وموظفوها الثالثمئة 

فقال قولته امل�سهورة:
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»ل يوجد يف اأوروبة من ي�ستطيع اأن يكون 

بواباً على هــــــذه املكتبة، ناهيك عن التعليم، 

ففاقد ال�سيء ل يعطيه«.

أيها القارئ: ا

أ�ستبكي  بكي وا مل اأح�سد هذه املعلومات لأ

أثبت اأن العرب  أ�ســــــتوقف، بل لكــــــي ا واأقف وا

منيعــــــون على الفناء والذوبان يف ال�ســــــعوب 

ن يف تكوينهم من اجلينات احل�ســــــارية ما  لأ

ميكنهم من النتفا�ص فوق عوامل القهر.

مــــــة يف اأعداد من  فاليــــــوم اإذ تعي�ــــــص الأ

قاليم م�ســــــفوحة احلدود فاإن العمل على  الأ

حتقيــــــق الوحــــــدة ومناعة احلدود يت�ســــــدر 

مــــــة الوحيدة يف هذا  نها الأ الهمــــــوم كافًة، لأ

الزمن ل تزال تعي�ص التفرقة والنق�سام. 

قاليم، جوارح اقتطعها ال�ســــــتعمار  اإن الأ

قزام  مة وفر�ص عليها عي�ص الأ من ج�سد الأ

م يف حالة الوجع  يف حــــــني ترك اجل�ســــــد الأ

والت�سوه.

فــــــال يهولّن الوحــــــدوي مــــــا ينتظره من 

متاعب، فاحلــــــركات الوحدوية مل تتحقق يف 

نظمة الد�ســــــتورية  التاريــــــخ اإل على جثث الأ

دارية التــــــي كان يقوم عليها  والقانونيــــــة والإ

قليم. نظام الإ

ول ي�ســــــتهينّن الوحدوي بنف�سه فحاملوا 

هــــــذا العــــــبء املقد�ــــــص كانــــــوا يف كل ع�رش 

حمراثاً اجتماعياً يعمل على قلب تربة النظام 

أ�ساً على عقب.  الجتماعي وفكره القائم را

بي العالء:  قال اأحد ال�سبية لأ  -1

اأ اأنت القائل:

خري زمانه واإين واإن كنت الأ

وائل ٍت مبا مل ت�ستطعه الأ لآ

وائ��ل بثمانية وع�سرين حرفاً فهل لك اأن تزيد عليهم حرفاً واحداً؟ فكان ذلك من  ق��ال: نعم، فقال ال�سبي: لقد اأتى الأ

م�سكتات اأبي العالء.

الُعَجر والُبجر: مثل عربي يراد به: جميع املعايب التي تكتنف ال�سخ�س.  -2

اآ�سف بن برخيا.  -3

ِلِمنَي«)النمل 38/27( 
ْ

َل اأَن َياأُْتويِن ُم�س
ْ
�ِسَها َقب

ْ
َيُُّكْم َياأِْتيِن��ي ِبَعر

َها املاَلأُ اأ َيُّ
املق�س��ود عر�س بلقي�س يف اليمن. »َقاَل َيا اأ  -4

ُفَك« )النمل 40/27(.
ْ
َك َطر

ْ
َلي َتدَّ اإِ

ْ
َل اأَن َير

ْ
َن اْلِكَتاِب اأَنَا اآِتيَك ِبِه َقب و»َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ

الهوامـــ�ش
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الكتابة يف م�سر القدمية كانت: الهريوغليفية للكهنة- الهرياطيقية للدواوين.  -5

يتني )83-84( من �سورة طه نزلتا يف مو�سى: »َوَما اأَْعَجَلَك َعن َقْوِمَك َيا ُمو�َسى* َقاَل ُهْم اأُولء َعَلى  هي جزء من الآ  -6

ى« ثم �سار يردده ال�سهداء فيما بعد. �سَ َك َربِّ ِلرَتْ
ْ
َلي اأََثِري َوَعِجْلُت اإِ

اإرميا، اأحد اأنبياء اإ�سرائيل بني 650-585 ق.م.  -7

حبا�س. الكو�سيون: هم الأ  -8

مرباطورية اجلرمانية املقد�سة �سنة 962 عا�س بني 973-912. »اوتو الكبري« ملك »جرمانيا واإيطاليا«: هو موؤ�س�س الإ  -9

¥µ
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أنواعه، مع  ن�س������اين مبختلف ا نتاج الإ تزايدت اأهمية العن�رص الفكري يف الإ

نهاي������ات القرن الع�رصين، على نحو غي متوقع: ب�س������بب م������ا حدث من التغيرّ 

ال�رصيع يف و�س������ائط الت�سال. و�س������اعد يف ذلك اأن ا�س������تطاعت التكنولوجيا 

بواب  تخفي�ض كلفة اأدوات دقيقة ت�س������تخدم يف جمالت عدي������دة، وفتحها الأ

أثر اخلربات والتدريب، �س������واء ذلك يف العلوم  أم������ام انتقال ا على م�س������اريعها ا

ن�سانية والبحتة. التطبيقية والإ

باحث اأكادميي )�سوري(

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò
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  و�س������وف اأعر�������ض اثنني م������ن الفرو�ض 

املطروحة على ب�ساط املناق�سات الدائرة بني 

متخذي القرار، واملعنيني بتحقيق حت�سينات 

يف �������رشوط العالق������ات التبادلي������ة الب�رشية، 

�سعدة ويف خمتلف الظروف  على خمتلف الأ

املكاني������ة والزمانية؛ لبيان مدى الرتابط بني 

عدد من املعطيات العملي������ة والنظرية التي 

زادت اأهمية البحث فيها ب�سورة مت�سارعة، 

ول�س������يما بعد حتقي������ق املجتمع������ات املدنية 

جناحات على غري �س������عيد يف اإعادة �سياغة 

فراد وموؤ�س�س������اتهم  العالق������ة القائمة بني الأ

نتاجية احلديثة. الإ

اأول الفر�سني هو اإمكان اإحداث التغيري 

جن������از املجتمعي، ع������ر تكوين خمزون  يف الإ

اجتماعي فاعل من الوعي يواكب املنجزات 

أث������ريه اأهمية عن  املادي������ة املتحققة، ل يقّل تا

ولية امل�س������تخدمة يف اإنتاج ال�س������لع  املواد الأ

القابلة للتداول فال�ستهالك.

وثاين الفر�س������ني يتمّثل يف حتديد مدى 

اإمكان ال�س������تغناء عن املخ������زون الجتماعي 

امل�س������ار اإلي������ه، م������ع ال�س������تمرار يف حتقيق 

املنج������زات املادية، التي ت�س������كل رافداً مهما 

للرتاكم احل�س������اري، باملعنى ال�سمويل لكلمة 

احل�سارة، اأي الذي يت�سمن املنجزات املادية 

والالمادية يف ن�سيج واحد معاً.

والبواع���ث  واملواق���ف  امل�شال���ح 

املتغرّية

ت�ســــــري البحــــــوث املقارنــــــة يف تواريــــــخ 

ن�ســــــان القدمي  الثقافات الغابــــــرة اإىل اأن الإ

عرف فكرة التطور يف النبات واحليوان ويف 

أو تغرّي،  ج�ســــــمه، باعتبار التطّور حالة منو ا

من مرحلة اإىل اأخرى تالية، تتكّرر ب�ســــــورة 

منطية لدى اأفراد النــــــوع اأو اجلن�ص اأو زمر 

�سياء املحيطة به. الأ

أّن العلم احلديــــــث جتاوز النظرة  ورغم ا

مور. على اأكرث من م�ستوى،  ال�سطحية اإىل الأ

ن�سان  �سواء يف ذلك حياة النبات واحليوان والإ

حتى الكون ب�سورة عامة. وحاول التطّوريون 

أ�ســــــالفهم، فال بّد  اجلدد اإعالن الرباءة من ا

من التفريق بني التطــــــّور. باعتباره مفهوماً 

علمياً نظرياً- وما يرتبط به من ا�ســــــطالح 

التطوير، الذي حظي ب�سيوع ال�ستخدام على 

نحو مواكب للتغريات التجريبية يف جمالت 

أن�ساق متعددة. البحث كافة و�سمن ا

فمفهوم التطور يفرت�ــــــص وجود »منحى 

واجتاه« يتبعهما الكائن يف م�سريته العمرية، 

علــــــى نحو حتمــــــي، مبــــــا يف ذلــــــك النهاية 

املر�ســــــومة التي ل بّد من بلوغها مهما تكن 

ثنــــــاء. ونلغي  املراحــــــل املقطوعة يف تلك الأ
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لذلــــــك تطبيقات يف املجالت الطبيعية، كما 

يف التاريــــــخ وحياة املجتمــــــع والثقافة، وغري 

هذه من مظاهر متفاوتة.

ن�ســــــان  فقد ذهــــــب التطوريون اإىل اأن الإ

أنه  »حيــــــوان اجتماعــــــي« بطبيعتــــــه، مبعنى ا

يجمع اإىل ما يف احليوان. من غرائز وقدرات 

وحاجات وا�ســــــتعدادات. خا�ســــــة العي�ص يف 

مر  جماعــــــة اأو جمتمع يقوم على التنظيم، الأ

الذي يــــــوؤدي اإىل ظهور العــــــادات والتقاليد 

عراف املوروثة ون�سوء القوانني. والأ

اأما املق�ســــــود بالتطويــــــر، فيقت�رش على 

أو  �ســــــارة اإىل اإحداث النتقال يف ال�ســــــيء ا الإ

على، �ســــــمن  دنى اإىل الأ مر من احلالة الأ الأ

أو التطور الذي يعرتف به يف  �ســــــلّم الوجود ا

أو الدرا�سة. ول يعني ا�ستخدام  جمال البحث ا

لفظ التطوير. ب�ســــــورة دائمــــــة وملزمة- اأن 

يكــــــون الباحث من الذيــــــن ياأخذون مببادئ 

أو  »نظريــــــة التطــــــور« يف �ســــــيغتها التامــــــة ا

أو ال�سطحية، اإذ ميكن ا�ستخدامه  التقليدية ا

-فقط- �ســــــمن اإطار و�ســــــف النتقال من 

أو اأعلى  مرحلة معّينة اإىل اأخرى تالية بعدها ا

أو اأكرث تعقيداً. منها يف الرتتيب الزمني ا

ويحيلنا هذا التحديد اإىل م�سطلح �سائع 

اآخر هو »التنمية« امل�ستمّد من النمو، والذي 

أو الكيف  يق�ســــــد به حتقيق زيــــــادة يف الكّم ا

أو اأمر حمدد. وهذا يعني -يف  ل�ســــــيء معني ا

أ�سا�سية- عدم افرتا�ص اأن  ما يعنيه ب�ســــــورة ا

تكون التنمية انتقال من مرحلة اأدنى اإىل ما 

هي اأعلى منها �ســــــمن خّط حمدود م�سبقاً، 

أو نحو اأي  بل قد تكــــــون الزيادة يف اأي جهة ا

أو ت�سمح به  جانب دون اآخر، ح�سب ما نريده ا

الظروف املرافقة.

ول يفوتنا اأن ن�ســــــري اإىل اأن ا�ســــــطالحي 

التطور والتنمية يختلفان عن م�سطلح ثالث 

�سائع ال�ستخدام، رمبا خلط بع�ص الباحثني 

فيه كخلطهم بني �سابقيه، هو »التقّدم« الذي 

مر من حالة  أو الأ يعني النتقــــــال بال�ســــــيء ا

معينة اإىل ما هي اأف�ســــــل منهــــــا بال�رشورة؛ 

وهذا يفرت�ص وجود معايري تف�ســــــيل وقابلية 

للقيا�ــــــص واملقاربة حتى التعديــــــل. ونرى اأن 

التفريــــــق بني هــــــذه امل�ســــــطلحات يف جمال 

البحــــــوث ينعك�ــــــص اإيجابــــــاً، على م�ســــــتويي 

التحليل وال�ســــــتنتاج، ومــــــا تتطلبه خطوات 

الدرا�ســــــة والتطبيــــــق والتقــــــومي، فيزيد من 

.كما اأن 
)1(

قيمة ما ن�ســــــل اإليــــــه من نتائــــــج 

هذا التفريق يكّر�ص اإ�ســــــاعة لغة تقرتب من 

التوحيد بني الباحثني الجتماعيني والعلماء 

التجريبيني.
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فكثــــــرية هــــــي الدرا�ســــــات التي 

وترابطاته  التطوير  م�ســــــاألة  تناولت 

والتعليمية  القت�سادية  املجالت  يف 

أنواع التنمية  والثقافية، وغريها من ا

الب�رشيــــــة. اإل اأن ربــــــط التطويــــــر. 

باعتبــــــاره نوعاً مــــــن التنمية املودعة 

الجتماعي،  بالوعي  ف�سل-  الأ نحو 

مل يحظ بعنايــــــة كافية من الباحثني، 

�ســــــباب عديدة، ياأتي يف مقدمتها:  لأ

�ســــــعوبة الت�ســــــّدي لهذا املو�ســــــوع 

ب�ســــــبب تعقيداته، وكونــــــه ذا طبيعة 

وفى  فل�ســــــفية ل جتتذب اجلمهرة الأ

من امل�ســــــنفني، الذين ت�ستهويهم –

غالباً- مو�سوعات ب�سيطة ومك�سوفة 

)2(
وذات طبيعة ماألوفة. 

ورغم هذا؛ فاإنــــــه مهما اختلفت 

امل�سطلحات بني الباحثني يف جمالت 

درا�ســــــة الفاعليات املجتمعية، وما حتتاجه 

وظائف اأفراد املجتمع من جهود وتنظيمات 

وخطط وقــــــدرات ومهــــــارات وبواعث، فهم 

–جميعاً- يتحدثون عن »عامل عمل«. اإن�ساين 
أ�ســــــخا�ص كثريين  ي�ســــــتغرق جزءاً من حياة ا

جــــــداً؛ تربطهم عالقات معقدة، وتوؤثر فيهم 

�ســــــغوط متنوعة، ويتوا�سلون عرب جماعات 

و�سال�سل تراتبية واأفعال معقلنة.

ولذا ميكن اأن ننظر اإىل التنظيم يف بيئة 

دوار املتداخلة  أنه �ســــــبكة من الأ العمل على ا

ب�ســــــور جزئية متنوعة، وتوؤدي اإىل توقعات 

اأدوار خمتلفة بل قد تكون متناق�سة اأحياناً، 

لــــــو نظرنا اإليها باعتبار الفرد العامل مبثابة 

حامل اأدوار فقط؛ وهذا التناق�ص والختالط 

�سيكونان م�ســــــدر نزاعات وتوترات نف�سية، 

قد ي�سعب احتمالها على اأفراد كثريين.

أّن اأي درا�ســــــة يف حتليــــــل العمل  ونــــــرى ا
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وارتباطــــــه بالوعي يجــــــب اأن تتجاوز طريقة 

عر�ص ال�ســــــغوط البيئية والقت�سادية على 

دوار والوظائف  �ســــــخا�ص، اإىل درا�ســــــة الأ الأ

ودارات التوا�ســــــل، التي ت�ســــــنع –جذرياً- 

ن�سان على التبادل والفهم املتبادل.  قدرات الإ

�ســــــئلة حول الدللة  فهذه متّكننا من طرح الأ

الجتماعية ل�سلوكات العمل وتنظيماته، وما 

اإذا كان النظــــــر اإىل العمل ممكنــــــاً باعتباره 

حماًل خللــــــق »ثقافة« جمتمعيــــــة اأم ل، وهل 

هــــــي ُم�ســــــتنَبت لتوليد »القيــــــم« واملعطيات 

الجتماعيــــــة، عــــــرب �ســــــلوكات التبــــــادل بني 

فــــــراد والفئات، والتي يجــــــب اأن ل تكون  الأ

أو  �سخا�ص يف م�رشوع ا مقت�رشة على و�سع الأ

حالة اإنتاج بذاتها.

وقد ذهب »رينو �سان�سوليو« يف بحثه عن 

أنه: »ل يكفي -يف الواقع-  »عامل العمل« اإىل ا

اأن نقــــــوم مبعاينة �ســــــتى الجتاهات الكربى 

يف تطــــــور تقنيات العمل ون�رش املعارف لفهم 

الكيفيــــــة التي يجب اأن يتغري بح�ســــــبها عامل 

أّن العلوم الجتماعية  أ�ســــــار اإىل ا  وا
)3(

العمل«.

تتيح فهماً اأف�سل للعمل حينما تبني اجلانب 

املنظومــــــي يف العالقات بني العــــــامل التقني 

ن�ساين، فحياة  والعامل القت�ســــــادي والعامل الإ

اأي م�رشوع هي تنظيــــــم هذه القوى وتاأليفها 

وفقاً لتوازنات عار�سة.

أّن ربط عمليات التغيري باأنواعها  ونــــــرى ا

املتعّددة -من ما اأ�رشنا اإليه- بواقع امل�سلحة 

يف احلياة املجتمعية، ي�سكل اأمنوذجاً موحياً 

فراد  وذا دللة يف درا�سة ما ميكن اأن يبلغه الأ

أثناء تاأدية اأدوارهم الوظيفية، وما يظهر  يف ا

نتيجــــــة ذلك مــــــن عالقات وقيــــــم جمتمعية 

تدخل نطاق التداول والتبادل، باعتبارها من 

أو املحمود، بل قد تغدو معطيات  »املقبــــــول« ا

تقود ما هو �سائد نحو اآفاق جديدة، اأي نحو 

جمتمع جديد.

امل�شلحة هي احلياة املجتمعية:

فراد يف املجتمع  تت�سمن العالقات بني الأ

أو املواقف  جانبــــــاً من فاعليــــــات امل�ســــــالح ا

ذات الطابع امل�ســــــلحي، اإ�سافة اإىل اجلانب 

ال�سخ�ســــــي، �ســــــواء كانوا ميار�سون اأعمالهم 

الوظيفية اأم ل. وميكن النظر اإىل كل جتربة 

�ســــــخا�ص  جمتمعية ميّر بها �ســــــخ�ص من الأ

أو تفاعل بني هذا ال�سخ�ص  أنها عالقة ا على ا

)الــــــذات املنفعلة( ومو�ســــــوع العالقة الذي 

هو )م�ســــــلحة( يح�سلها منفرداً اأو مب�ساركة 

اآخرين.

والواقع اأن العالقات يف البيئة املجتمعية 

الواحدة تكون مت�سابهة يف كثري من احلالت، 

اإ�ســــــافة لوجود اختالفــــــات جذرية حمتملة، 



الوعي االجتماعي والتقّدم

215 الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2010

أو  لكنهــــــا قابلــــــة للو�ســــــف باأنها مت�ســــــابهة ا

م�ســــــرتكة، وما يختلف هو مردودها القيمي 

�ســــــخا�ص املختلفــــــني، وهذا ما  بالن�ســــــبة لالأ

يجعل فعاًل اأو موقفاً نافعاً يحقق م�ســــــلحة 

فرد، دون اأن يحقق م�ســــــلحة فــــــرد اآخر اأو 

أفــــــراد اآخرين، رغم عي�ســــــهم امل�ســــــرتك يف  ا

أ  حميط اجتماعي واحد. وهذا التمييز ين�سا

فراد ينظرون اإىل حتقق م�ساحلهم  عن اأن الأ

وىل-  أو �سخ�سية -بالدرجة الأ ب�ســــــور ذاتية ا

واعتمادا على ظــــــروف حميطية قد تختلف 

من حالة اإىل اأخرى، بتاأثري معمليات الوقائع 

واملــــــكان والزمان واحلالة النف�ســــــية والفهم 

يديولوجيا( واأمور عديدة اأخرى  فكار )الأ والأ

ميكن ت�سنيفها ح�سب معايري خمتلفة.

وتختلــــــف النظرات واملواقف املت�ســــــابهة 

عن النظــــــرات واملواقف امل�ســــــرتكة، وهاتان 

�ســــــياء املت�ســــــابهة  الزمرتان تختلفان عن الأ

�سياء معطيات مادية  �سياء امل�سرتكة. فالأ والأ

قابلــــــة للتقدير بناء علــــــى معيار مادي ثابت 

كاملال وامل�ســــــكن وال�ســــــيارة وغريهــــــا، بينما 

أمــــــوراً مادية – النظرات واملواقف لي�ســــــت ا

وبالتايل- ي�ســــــعب احلديث عن معيار ثابت 

أقــــــرب اإىل املعيار  فيهــــــا. وكلمــــــا كان الفعل ا

أبعد عن الوعي، واإن كان ي�سعب  املادي كان ا

أو ي�ســــــتحيل فعاًل- الف�ســــــل بــــــني هذين  -ا

النوعني من التقدير.

وقــــــد راأى بع�ص الباحثني اأن امل�ســــــلحة 

امل�سرتكة -كمفهوم حمدد يف علم الجتماع- 

أ�سا�سي«، بني امل�سالح  ت�سري اإىل وجود »فرق ا

واملواقف. فاملواقف ميكن اأن تكون متنا�سقة 

ول ميكن اأن تكون م�ســــــرتكة، باملعنى نف�ســــــه 

الذي حتمله كلمة م�ســــــرتكة امل�ســــــافة لكلمة 

أنه: »ل  م�سالح. ولذا حكم »ماكيفر« و»بدج« ا

ي�ستطيع اأفراد كثريون اأن يتخذوا معاً موقفاً 

م�ســــــرتكاً من اأي �سيء اإل اإذا جاز اأن يح�ّسوا 

مل اإح�سا�ساً م�سرتكاً؛ وهذا غري ممكن. اأما 
بالأ

ال�سيء املمكن فهو اأن ت�سيبهم اآلم مت�سابهة 

مل،  واأن تكون لهــــــم مواقف مت�ســــــابهة من الأ

�سابة تتعلق دائماً بالفرد. ولكن  ن الإ وذلك لأ

فراد الكثريين ميكن اأن تكون لهم م�سالح  الأ

م�سرتكة بال�ســــــبط، كما ميكن اأن تكون لهم 

)4(
ممتلكات م�سرتكة«.

ويرتتــــــب على هذا اإمــــــكان القول بوجود 

أ�سا�ســــــيني من طرق حتقيق امل�سلحة  نوعني ا

أو املقت�ســــــمة، همــــــا: النتماء اإىل  امل�ســــــرتكة ا

زمــــــرة اجتماعية، والنتمــــــاء اإىل هدف عام 

وغاية نبيلة.

فالنتماء اإىل زمرة اجتماعية هو �ســــــعور 
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أنــــــه داخــــــل يف احتاد �ســــــامل مع  �ســــــخ�ص با

اأقران حمددين، وتكون امل�ســــــلحة امل�ســــــرتكة 

يف هذه احلالة ظاهرة. وحينما يفكر بع�ص 

أو منتدى اأو  النا�ص باأنهم ينتمــــــون اإىل اأ�رشة ا

مدينة فاإنهم ي�ســــــاهمون يف حتقيق م�سالح 

م�سرتكة مع غريهم. وتن�ساأ عن هذه الوحدة 

املجتمعيــــــة مواقــــــف عديــــــدة، تــــــرتاوح بني 

الت�سامح والعداء، املحبة والكراهية، الهدوء 

والعنف، وغري هذه. وما يحتاج اإليه املجتمع. 

طار. هو توجيــــــه جديد لبع�ص  يف هــــــذا الإ

معطيات التن�سئة الجتماعية اأو م�سامينها، 

أو الوطن -على �سبيل  مة ا خال�ص لالأ مينع الإ

املثال- من توليد عداء للع�ســــــوية يف جمتمع 

ن�سانية. أو الإ خرى ا أ�سمل كالأمم الأ اأكرب وا

اأما النتمــــــاء اإىل هدف عام وغاية نبيلة 

فهو ما يظهره �ســــــخ�ص مــــــن اهتمام بالعلم 

أو التقاليد  أو الريا�سة ا أو الفل�ســــــفة ا أو الفن ا ا

ال�سائدة يف جمال معني، ويبدو ذلك وا�سحاً 

�سخا�ص حب ال�ستطالع  حني ي�ستثار عند الأ

خال�ص واأمثالهما. وتن�ساأ  أو الإ اأو احلما�ســــــة ا

أي�ســــــاً،  عن هذا الهتمــــــام مواقف عديدة ا

أو الفن  يرتتب عليها اأن ي�ســــــبح دعم العلم -ا

أو التقاليد- م�سلحة  أو الريا�سة ا أو الفل�سفة ا ا

م�ســــــرتكة. وهذه امل�سالح امل�سرتكة توؤدي اإىل 

ما كانت قــــــد اأدت اإليه �ســــــابقاتها يف حالة 

انتماء الفرد اإىل جمموعة، وقد تن�ســــــاأ عنها 

املواقف التــــــي مت ذكرها؟ فيكون املجتمع -

أي�ســــــاً- بحاجــــــة اإىل توجيه  يف هذه احلالة ا

جديد للتن�سئة الجتماعية يرى يف املكا�سب 

ن�سطة بعداً اأهم من العوائد  املعنوية لهذه الأ

املادية التي ميكن حتقيقها.

وغالباً مــــــا تقع مهمة ا�ســــــتعداد طرائق 

جديدة وبواعث منا�سبة على عاتق موؤ�س�سات 

هلي اأو غري احلكومي، اإ�سافة ملا  املجتمع الأ

تقوم به –عادة- اأجهزة وموؤ�س�سات حكومية 

متخ�س�سة، �سمن خططها املتنوعة ويف كل 

جمال من املجــــــالت التي متار�ــــــص اأعمالها 

فيه: وهو اأمر يحتاج اإىل قليل من النظر يف 

ترابط عدد من املعطيات.

امل�شالح واملواقف والبواعث:

ن�سانية  كثرياً ما تظهر وراء �ســــــلوكاتنا الإ

أ�ســــــباب متنوعة ومت�ســــــابكة يف  الوا�ســــــحة ا

أو تف�سيله، يف  اختيار قيامنا بعمل دون اآخر ا

موقف من املواقف ب�سورة ل حتتاج اإىل كثري 

من التحليل. لكن هــــــذا ل يعني عدم وجود 

أو الغام�سة  �ســــــباب الكامنة ا نوع اآخر من الأ

يف اختيارنا لذلــــــك الفعل دون غريه، من ما 

هو ممكن.
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وي�سري البحث يف هذا النوع الثاين اإىل اأن 

فراد تكون لديهم رغبات مرتاكمة واأفكار  الأ

عديــــــدة حول كثري مــــــن امل�ســــــائل واملواقف 

أو يفكرون  وامل�سالح التي ي�سغلهم حتقيقها، ا

بالعمل على الو�سول اإليها. وترتابط هذه مع 

خمتزنات النف�ص واأحوالها من اأفراح واأحزان 

وميول راهنة، فيت�ســــــكل ما ي�سّمى »الباعث« 

علــــــى الجتاه للقيام بفعل معني: ما يعني اأن 

الباعث قد يكون ح�سيلة معقدة من تفاعل 

و�ساع واملعطيات وامل�ساعر تدفع بال�سخ�ص  الأ

اإىل �سلوك ما.

ولذا فاإن الرتبويني وعلماء النف�ص املهني 

وعلماء الجتماع ينظرون -يف �سياق بحثوهم 

ن�سانية- عن ما يجعل  يف تقنني ال�سلوكات الإ

اإيجابية لدى  أكــــــرث  ا البواعــــــث ال�سخ�ســــــية 

فراد  فعال التي يقــــــوم بها الأ تاأثريهــــــا يف الأ

يف جمــــــالت حياتهــــــم املتعددة. ويبــــــدو اأن 

املواقف التي يتخذها �سخ�ص جتاه مو�سوع 

أو التقاليد  أو الريا�سة ا أو الفل�سفة ا يف العلم ا

ت�ســــــح لتخاذها باعثاً للقيام ب�سلوك �سمن 

أن�ســــــطة،  ما يت�ســــــل بهذه املو�ســــــوعات من ا

وكذا يقال -وبدرجة اأكرث و�ســــــوحاً للمراقب 

اخلارجــــــي- عــــــن تاأثري امل�ســــــالح يف تكوين 

بواعث لل�سلوك الفردي حتى الفئوي.

وت�ســــــري املعطيات العملية يف هذا املجال 

أولويات«  اإىل �رشورة مالحظة وجود »ترتيب ا

يف ما ميكن اعتباره »اأهداف«، هذه املرحلة 

أو تلــــــك لــــــدى النا�ص يف املجتمــــــع، وهو من  ا

ما يوؤثــــــر -على نحو مبا�ــــــرش وغري مبا�رش- 

يف طبيعــــــة العالقة بني ال�ســــــلطات احلاكمة 

وجماهري ال�ســــــعب العديدة. وقد اأظهرنا يف 

أّن الراأي العام  أّن »هذا من ما يوؤكد ا درا�ســــــة ا

عامل موؤثــــــر يف البناء الجتماعــــــي للدولة 

احلديثة، على نحو ل ميكن التغا�ســــــي عنه 

)5(
ن�ساين«. -باأي حال- يف تكوين الوعي الإ

ولذا غدت درا�ســــــة الــــــراأي العام تتناول 

أمــــــوراً عديدة مل تكــــــن التاأمــــــالت النظرية  ا

والدرا�ســــــات القدمية تنظــــــر اإليها، ودخلت 

البواعــــــث  معرفــــــة  لتغطيــــــة  مطالــــــب  يف 

وامل�ســــــالح واملواقف املت�سابكة التي توؤثر يف 

فراد والفئات عرب م�سرية احلياة  �سلوكات الأ

أربعة  خ�ص- ا املجتمعية. وتناولــــــت -على الأ

تي: أ�سا�سية، ميكن تلخي�سها يف الآ جوانب ا

- النا�ــــــص الذيــــــن ي�ســــــكلون اجلمهور اأو 

أو الفئة التي تتوجه اإليها املوؤ�س�سة  اجلماعة ا

عالمية. الإ

- البيئة التي يعي�ســــــون فيهــــــا، مبعناها 

الوا�سع.



الوعي االجتماعي والتقّدم

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2182010

- املوؤثرات التي تتحكم فيهم، كاحلاجات 

مكانات واملتطلبات والعوائق. والإ

- خ�سائ�ص �سلوكاتهم الجتماعية.

وذهب كثري من علماء النف�ص ال�سلوكي اإىل 

وجود عالقة »تنا�سقية« بني امل�سالح الفردية 

وم�ســــــالح الزمرة الجتماعية، تتنا�ســــــب مع 

طبيعــــــة املواقف التي تولدها بواعث عديدة 

أو املجتمع على  فــــــراد ا ومتنوعة تت�ســــــل بالأ

م�ستويات كثرية ومت�سابكة. وراأى بع�سهم اأن 

ن�سان هي قوى  �ســــــيلة الدافعة لالإ القوى الأ

املحافظــــــة على النف�ص والتعبــــــري عنها، واأن 

ن�سان الجتماعي -كما يبدو يف كل جيل-  الإ

يعتــــــرب يف الوقت ذاته متمركزاً حول نف�ســــــه 

وحول اجلماعة التي ينتمي اإليها. فهو يحيا 

هداف الكبرية  من اأجل نف�ســــــه ومن اأجل الأ

)6( 
العزيزة عليه.

وقد ا�ستنتج ماكيفر وبدج اأن: »البواعث 

هي الدوافع املوؤثرة يف العمل والكامنة وراء 

أو بعبارة اأخرى وراء ال�ستار. ونحن  اأعمالنا، ا

عندما نبحث عــــــن البواعث قد نتعر�ص اإىل 

أو العقل  اأن ننزل اإىل اأعماق النف�ص الواعية ا

أو الالوعي. وقد نبحث عن الباعث  الباطن ا

. وراأى 
)7(

املبا�ــــــرش خلف ال�ســــــلوك الظاهــــــر«

ن�ســــــاين   اأن ال�ســــــلوك الإ
)8(

»فلفريدو باريتو«

م�ستمد يف حقيقته من �ستة عنا�رش اإن�سانية، 

أو  �سّماها »البواقي« هي: البواقي املجمعة، ا

�ســــــياء ببع�ســــــها  القوة العقلية التي تربط الأ

أو تفكر فيها بتجميعهــــــا معاً. البواقي التي  ا

حتفــــــز الزمــــــرة الجتماعية على ال�ســــــمود 

أو امليول املحافظة(. بواقي التعبري  والبقاء )ا

آلــــــف. بواقي الكمال  عــــــن النف�ص. بواقي التا

الفردي. بواقي اجلن�سية. وهي جميعاً. عند 

ن�سان،  باريتو. بواعث »فعلية« على �سلوك الإ

أنها مطمو�سة ب�رشوب كثرية من التفكري  رغم ا

�سول«  املختّل والتف�سريات امل�ســــــلّلة من »الأ

ن�ســــــاين  التي هي مظاهر �ســــــعور الكائن الإ

بالرغبة يف التفكري، وتقف حائاًل بينه وبني 

حقائق طبيعته الواقعية، كنوع من احلجاب 

املنطقي الكاذب.

لكن بحوث علم النف�ص احلديثة جتاوزت 

ذلك كلــــــه واجتهــــــت لعتبــــــار اأي حالة من 

وجود الباعث ت�ســــــكل م�ساألة مفردة، وميكن 

ال�ســــــتفادة يف درا�ســــــتها من ذخــــــر مدار�ص 

ومذاهــــــب عديــــــدة ومتنوعــــــة الجتاهــــــات 

غرا�ص. والأ

تعريف بالوعي الجتماعي

ال�ســــــوؤال الذي نطرحــــــه، يف اإطار تبادل 

وجهــــــات النظر حــــــول متطلبــــــات التطوير 
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والتنمية ال�ســــــاملة يف املجتمــــــع، ينطلق من 

أنــــــه ل ميكن  املوقــــــف العلمــــــي الــــــذي يرى ا

أو تغيري هادف  احلديث عن تنمية وتطوير، ا

وتقدم وغري هذه من م�سطلحات متمايزة اأو 

متقاربــــــة، دون احلديث عن وعي اجتماعي، 

أنه ي�ســــــكل –بدوره- اأمنوذجاً للتطوير،  نوى ا

مهما يكن مو�ســــــوع التجربة املجتمعية التي 

نتحدث عنها.

ون�ســــــري اإىل اأن الدرا�ســــــات املتنوعــــــة يف 

الوعي الجتماعي مل تتفق على �ســــــيء حمدد 

متاماً يف هذا امل�سطلح، بل اإنه اأطلق اأحياناً 

أ�ســــــياء و�ســــــلت حــــــّد التناق�ص.  على اأمور وا

مثلة على ذلك ما �ســــــمي تعار�ص  واأقرب الأ

حداث التاريخ،  املفهومني املــــــادي واملثايل  لأ

أ�ســــــا�ص  اإذ راأى املثاليــــــون اأن وعي الب�رش هو ا

حــــــداث املجتمعية كلهــــــا، واأدخلوا حتت  الأ

كلمة الوعي تعبريات: الروح والعقل والنف�ص 

وغريها.

كما ا�ستخدم بع�ص املفكرين ال�سرتاكيني 

م�ســــــطلح الوعي الجتماعي، يف مقابل ما 

أ�ســــــماليني  اأطلــــــق عليه بع�ــــــص املفكرين الرا

م�ســــــطلحات: الراأي العــــــام والروح القومية 

والروح ال�سعبية وغريها. ثم �ساع امل�سطلح، 

مع تراكم املنجزات البحثيــــــة التجريبية يف 

ن�ســــــانية، حتى دخلت يف م�سمونه:  العلوم الإ

عراف  العــــــادات والتقاليد واملعتقــــــدات والأ

نظمــــــة واللغــــــة والثقافــــــة وغريهــــــا من  والأ

منجزات الفكر الب�رشي.

ونرى اأن اأف�ســــــل املداخــــــل للحديث عن 

الوعــــــي الجتماعــــــي، دون العتمــــــاد على 

مواقــــــف مذهبية م�ســــــبقة، وان�ســــــجاماً مع 

التوجــــــه نحو منجزات البحــــــوث التجريبية 

ن�ســــــانية، يتمثل يف لفت النظر  يف العلوم الإ

–اأولً- اإىل الفــــــرق العميــــــق القائــــــم بــــــني 
أو العام،  م�سطلحي »الوعي« مبعناه املطلق ا

الــــــذي يتجاوز جمرد  و»الوعي الجتماعي« 

اإ�ســــــافة �سفة يف ال�ســــــتخدام اللغوي الذي 

يختلف بطبيعته. عن ال�ســــــطالح. واأهم ما 

يعنينــــــا هو اأن ن�ســــــري اإىل وجــــــود اختالفات 

ن�ســــــانية هي  بني العلوم الطبيعية والعلوم الإ

موا�ســــــع بحــــــث، ولكنها لي�ســــــت اختالفات 

اإىل احلد الذي ي�ســــــع بني النوعني فا�ســــــاًل 

ل ميكن جتــــــاوزه، على النحو الذي �ســــــّوره 

علماء �ســــــابقون حكمتهم منجزات ع�رشهم 

بت�سورات معينة.

فالوعــــــي الجتماعي –عندنــــــا- نتيجة 

لوجود اجتماعي معني، ل بد اأن ميّر مبرحلة 

أو التطور عرب املمار�ســــــات  أو اأكرث من التغري ا ا
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الجتماعية للب�رش. وهــــــذا ما يجعل الوعي 

الجتماعــــــي مرادفاً وعي الوجــــــود اأحياناً، 

وخمتلفــــــاً عنه يف اأحيان اأخرى. ويبدو لنا اأن 

الوجود الجتماعي يعني الوعي الجتماعي، 

واأن الوعــــــي الجتماعــــــي انعكا�ــــــص للوجود 

أمــــــا املنهج املتبــــــع يف حتديد  الجتماعــــــي. ا

حالتــــــي الــــــرتادف والختــــــالف املذكورتني، 

فاإنه هو ما يحدد الجتاه البحثي للمفكر اأو 

ال�سلطة يف املجتمع.

كمــــــا اأن الوعي الجتماعــــــي نتاج معقد 

ومركب من نتاجــــــات احلياة املجتمعية، لذا 

ي باحث يت�ســــــف بالنهج العلمي  ل ميكن لأ

اأن يدر�ســــــه على م�ستوى واحد اأو من خالل 

أراد الو�سول اإىل  منظور اأحادي اجلانب، اإذا ا

اكت�ســــــاف بنيته الفعلية، على نحو ما هو يف 

الواقع العملي املعا�ص.

فكار -الذي ي�ستند اإىل  وي�ســــــري تاريخ الأ

معلومات مقارنة- اإىل اأن اجلوانب املتعددة 

والتعقيــــــدات املتزايــــــدة لظاهــــــرة الوعــــــي 

الجتماعــــــي قد مــــــرت مبراحــــــل متعاقبة، 

فكانت مو�سوعاً للدرا�سة عرب فرتات تاريخية 

عديدة؛ قد ل نبالــــــغ اإذا قلنا اإنها بداأت مع 

اأول الكتابات الجتماعية، التي و�سلتنا عن 

احل�سارات الغابرة.

وهي م�ساألة جتعلنا نقّرر اأن درا�سة وجود 

تاأثريات املا�ســــــي يف �ســــــلوك اجتماعي ما، 

�ســــــباب الدقيقة الكامنة  ت�ستدعي معرفة الأ

وراء هــــــذا ال�ســــــلوك، انطالقــــــاً مــــــن عبور 

»املجّرد« اإىل »امل�ســــــخ�ص« يف معرفة الوعي 

الجتماعي. وهــــــذا الفعل يقت�ســــــي اتخاذ 

�سا�سية بعني العتبار  مور الأ جمموعة من الأ

تية: املنهجي، اأهمها الآ

- وعــــــي املجتمع ل ميكــــــن حتليله بعيداً 

نتاج الفكري واملادي  عن ارتباطه بعوامل الإ

اخلا�سة به ول البنية املطابقة اإياه.

أي�ســــــاً  أثــــــر ا - الوعــــــي الجتماعــــــي يتا

بالو�ســــــطني الطبيعي والتاريخــــــي للمجتمع 

الذي يت�سكل فيه.

- التاأثري املتبادل بني الوجود الجتماعي 

والوعي الجتماعي م�ســــــتمر ل ينقطع، رغم 

ال�ستقالل الن�سبي للوعي الجتماعي.

- ل يجوز الف�سل بني الوعي الجتماعي 

النظــــــري والتعاليــــــم والجتاهــــــات العملية 

ال�ســــــائدة يف املجتمع، والتــــــي حتدد بواعث 

الفعل لدى اأفراد«.

مور وغريها، مــــــن ما ل يغيب  فهــــــذه الأ

عــــــن اعتبــــــارات املخت�ســــــني يف التفرعات 

والرتابطــــــات الحتماليــــــة، تف�ســــــح اأمامنــــــا 
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نواع  جمالت ل�ستعرا�ص ما ت�سح ت�سميته »الأ

املمكنة« للوعي الجتماعي، من خالل جممل 

العالقات املجتمعية القائمة، وتكوينات هذا 

أو ذاك، التــــــي تتبدى - النــــــوع من الوعــــــي ا

ن�سطة الفكرية  عادة دون ا�ســــــتثناء- عرب الأ

املتمايزة،  ن�ســــــانية  الإ للمجتمعــــــات  العملية 

و�ســــــاع التي ميكــــــن اأن يتخذها الوعي  والأ

وبع�ص التجليات التــــــي ميكن اأن يدر�ص من 

خاللها.

وتعريــــــف الوعي الجتماعــــــي يجب اأن 

يتجاوز الوقوف عند حدود املنظور املعريف، 

أنــــــه انعكا�ص للوجود الجتماعي  الذي يرى ا

فقط. كما يجب اأن يتبــــــع نهجاً يف التحليل 

مييز بــــــني ماتطلق عليه هذه الت�ســــــمية من 

مدلــــــولت خمتلفــــــة، مثل: احليــــــاة الفكرية 

للمجتمع، الثقافة الروحية، الوعي الفردي. 

مــــــور تعد انعكا�ســــــاً  اإذ اإن جميــــــع هــــــذه الأ

أنها ذات حمتويات  للوجود الجتماعي، رغم ا

ومقا�ســــــد خمتلفــــــة، على م�ســــــتوى التحليل 

العلمي للواقع.

والباحــــــث املدّقــــــق ي�ســــــتطيع اأن يجــــــد 

تقاطعات م�ســــــرتكة وتداخالت متعّددة، بني 

ما ت�ســــــري اإليه العبارات ال�ســــــابقة من اإنتاج 

للمجتمع؛ لكنه ل بّد اأن يراعي الختالفات 

أي�ساً، واأن ل يعمد اإىل خلطها  القائمة بينها ا

أو  أو تقريب �ســــــيء من �سيء ا أو ت�ســــــطيحها ا ا

�ســــــباب متفاوتة يطول  حذفــــــه اأو دجمــــــه، لأ

ا�ستق�ساوؤها. فالوعي الجتماعي -مبفهومه 

الدقيق- يت�ســــــمن ا�ســــــتماله على جملة من 

فكار والنظرات والت�ســــــّورات والتكوينات  الأ

الفكرية للمجتمع املق�سود بالدرا�سة، اإ�سافة 

اإىل ال�سلوكات الب�رشية املرتبطة بها، وكذلك 

املنتجات املادية التي تكون ح�سيلة لها.

والعبارات امل�ســــــار اإليها لي�ســــــت �ســــــوى 

انعكا�سات ممكنة للوجود الجتماعي، وهي 

تتبــــــّدى لنــــــا يف اإطار ترابطاتهــــــا مع الوعي 

الجتماعــــــي، الذي ي�ســــــملها يف ما ي�ســــــمل 

من �رشوط تطبيقيــــــة حلياة املجتمع العملية 

اليومية وحاجات الب�رش، الذين يتحدد وعيهم 

طار املادي -وغريه من اأهداف وتطلعات  بالإ

رواء تلك احلاجات. وهذا يك�سف  واآمال- لإ

اأن بنيــــــة الوعــــــي الجتماعــــــي قابلة لوجود 

أو تفريعات، تت�ســــــل  أ�ســــــكال ا أو ا تق�ســــــيمات ا

ببعث طــــــرق النعكا�ص املمكنــــــة التي اأ�رشنا 

اإليها، وارتباطها بجوانب حمددة من الواقع 

وطرق املعرفة الب�رشية وما ي�ســــــود من طرق 

معرفية يف املجتمع املدرو�ص.

كما يبدو اأن تفريع الوعي الجتماعي اإىل 



الوعي االجتماعي والتقّدم

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2222010

وعي �سيا�سي ووعي قانوين ووعي اقت�سادي 

ووعي فل�ســــــفي ووعي اأخالقــــــي، وغري هذه 

من مو�ســــــوعات ل ميكن فهمها مبعزل عن 

وجود جمتمع، اإمنا هو م�ساألة تغني الدرا�سة 

املنهجيــــــة، على نحــــــو ل ميكــــــن جتاهله اأو 

التفريط به.                            

لكّن هذا يجب اأن ل يذهب باأحد منا اإىل 

الظن بوجود »متايــــــزات جذرية« يف طبيعة 

الوعي نف�ســــــه، اإذ اإن طبيعــــــة الفكر الب�رشي 

واملوؤثــــــرات اخلارجيــــــة وظــــــروف الت�ســــــكل 

املجتمعية اإمنا هي مبثابة اأر�سية م�سرتكة بني 

ن�سانية املتعددة، توؤدي بدورها  املجتمعات الإ

اإىل تركيز اختالفات املحتوى الفكري �سمن 

اإطار املو�ســــــوع ومكانه اللذين تتم درا�ستهما 

أو  بطريقة حتليلية، دون القول اإن الق�ســــــمة ا

أو كليهما  حدهما ا النفراد قائم بالن�ســــــبة لأ

فعاًل اأي يف الواقع.

الوعــــــي  لت�ســــــكل  النوعيــــــة  فال�ســــــفة 

الجتماعي تتحدد من خالل طريقة النعكا�ص 

ومو�ســــــوعه، اأي اأن احلديــــــث عــــــن �ســــــكل 

أو �سكل اقت�سادي  أو �سكل قانوين ا �سيا�ســــــي، ا

أو �سكل اأخالقي اأو غريها،  أو �ســــــكل فل�سفي ا ا

يتناول الوعي الجتماعي يف اإطار املعمليات 

أو  أو القانونية ا وامل�ســــــطلحات ال�سيا�ســــــية -ا

أو  أو الأخالقية ا أو الفل�ســــــفية ا القت�ســــــادية ا

غريهــــــا- يف زمن الدرا�ســــــة، ولي�ص باعتبار 

أو ذاك مــــــن الوعي معزولً يف  هذا ال�ســــــكل ا

الواقــــــع العملي ال�ســــــلوكي عن ما �ســــــواه اأو 

أو بعيداً عن التاأثر والتاأثري، وغري  م�ســــــتقاًل ا

هذه من عالقات ممكنة التحديد.

خ�شائ�س الوعي الجتماعي

يرتبــــــط الوعــــــي الجتماعــــــي بن�ســــــاط 

�سا�ص لن�سوء  ن�سان، الذي يعترب ال�رشط الأ الإ

الدقيق  ال�ســــــطالحي  باملعنــــــى  املجتمــــــع، 

للكلمة. فقد اأظهرت الدرا�ســــــات التجريبية 

اأن العمليات النف�ســــــية تتبادل التاأثر والتاأثري 

مبا يحيط النا�ص من ظــــــروف خمتلفة، واأن 

العمليات واملخزونات النف�سية ل توجد فعاًل 

اإل اإذا وجــــــدت بنية مادية يظهر الن�ســــــاط 

ن�ســــــاين من خاللها. وهــــــذا يعني اأن بنية  الإ

الوعي- ب�سقيه الفردي واجلماعي- مندجمة 

ببنية الن�ساط الب�رشي العام، مبا هو فاعلية 

اجتماعيــــــة، على نحو تتداخل فيه حمتويات 

الوعي الفردي والوعي اجلماعي ومعطيات 

الواقع املجتمعي املحيط واملوؤثرات الناجتة 

عــــــن املمار�ســــــات والتجــــــارب الجتماعية، 

دوات والو�ســــــائل  وينتقــــــل ذلك اإىل جميع الأ

فراد واجلماعات يف نقل  التي ي�ستخدمها الأ
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خمزوناتهــــــم املعرفيــــــة ومعلوماتهم من جيل 

�ســــــابق اإىل اآخر لحق، بطريق مبا�رش اأو غري 

مبا�رش.

ونظراً للعــــــدد غري املحدود من احلالت 

التي ميكن اأن ينتقل بها ذلك املخزون الكبري 

من املعارف، فاإننا نتوقع تعقداً غري ي�سري يف 

حتديد جمالت تكويــــــن الوعي الجتماعي، 

عرب املمار�ســــــات غري املحدودة للنا�ص يف اأي 

جمتمع. وهذا من ما ي�ســــــبغ على الن�ســــــاط 

الجتماعي نف�ســــــه -من الناحية املواجهة- 

ن�سطة واملمار�سات  قابلية التاأثر مبا تنتجه الأ

ن�ســــــانية مــــــن روابط وعالقات مر�ســــــحة  الإ

للتعدد والنت�سار والتكرار؛ اآخذين بالعتبار 

اأن تكــــــرار العالقات الجتماعية وتعددها ل 

حــــــوال- اإعادة  يعنيــــــان -يف اأي حال من الأ

أو  ن�سخها، كما لو كانت �ســــــورة على الورق ا

�سيئاً قريباً من هذا.

الوعــــــي الجتماعــــــي متثل  فمجــــــالت 

حتديدات افرتا�ســــــية خا�ســــــة، لروؤية ما هو 

حاطة التف�سيلية الكاملة.  عام غري قابل لالإ

ولذا ت�ســــــكل الوظائــــــف الجتماعيــــــة التي 

ي حتديد  يحققهــــــا الوعي �ســــــفًة نوعيــــــة لأ

ن  افرتا�ســــــي خا�ص من تلك التحديدات؛ لأ

الوعــــــي الجتماعي مت�ســــــمن يف فاعليات 

النا�ص ويعرب عنها يف الوقت نف�سه.

ويت�ســــــح بهــــــذا اأن الوعــــــي الجتماعي 

و�ســــــاع  يقوم بوظائــــــف متعددة، يف �رشح الأ

فكار  غرا�ص والأ والقوانــــــني والأ والعالقات 

والت�ســــــورات حتى العواطــــــف وغريها، من 

�ســــــارة اإليــــــه يف تكوينات الوعي  ما ميكن الإ

الجتماعــــــي بدرجات متفاوتــــــة، من خالل 

ارتبــــــاط اأي منها باحلاجــــــات املجتمعية يف 

وقت معنّي. كما يت�ســــــح الــــــدور املهم الذي 

تلعبــــــه الرتبية يف املجتمع، مهما يكن الزمان 

واملكان اللــــــذان يحددان وجــــــوده الواقعي. 

فكل جمتمع يهتم بتطوير املعرفة، وبتو�سيل 

بالعالقات؛  وبالتحكم  التجربة الجتماعية، 

نتاج  فيعمد اإىل ممار�سة ما يدعى »تنظيم الإ

أبنائه. الفكري،« الذي ي�سكل وعي ا

وتتعــــــدد الطــــــرق اإىل هــــــذه الغاية، كما 

دوات، ويبدو  تختلف الو�ســــــائل وتتمايــــــز الأ

للباحث اأن الحتمالت املمكنة يف ت�ســــــنيف 

النتائج لي�ســــــت من ما ينــــــدرج حتت عنوان 

واحــــــد اأو عدد قليل مــــــن العناوين، اإل حني 

يكون الق�ســــــد من ذلك هو تب�ســــــيط امل�ساألة 

املطروحة بغر�ص الدرا�سة دون �سواه. فاأول 

مثلــــــة على الختالفات الكثرية املمكنة يف  الأ
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الت�ســــــدي لدرا�ســــــة الوعي الجتماعي، من 

خالل اإ�ســــــارة التفريق التــــــي اأملحنا اإليها يف 

الرتبية –مثاًل- التي هي بع�ص جمالته، ما 

أن�ســــــاق معرفية خمتلفة متعار�ســــــة  نراه من ا

يحــــــاول كل جمتمع اأن يدخــــــل فيها ما يريد 

له ال�ستمرار يف الوعي الجتماعي، بدعوى 

اأن ن�سقه. ما ي�ســــــمى »بيداغوجيا« يف اأرقى 

احلالت. كفيل بتحقيــــــق ذلك الوعي، ويتم 

مكانــــــات املتوافرة وا�ســــــتحداث  ت�ســــــخري الإ

دوات التي حتقق هذه الغاية؛  �ساليب والأ الأ

فال يكون هــــــذا -يف نهاية املطاف- �ســــــوى 

نوع من تقييد الن�ســــــاط الب�رشي يف املجتمع، 

بق�سد خدمة اأغرا�ص معينة دون �سواها، اأي 

أنواع الن�ساط الب�رشي. منع ممار�سة بع�ص ا

ورمبا كان اأحد اأكرث ال�سواهد التاريخية 

دللــــــة يف هذا ال�ســــــاأن ما ميكــــــن مالحظته 

نظمة  أ�سا�ســــــية ارتكزت عليها الأ من مبادئ ا

قطاعيــــــة  الإ يف  الطبقيــــــة،  القت�ســــــادية 

أ�سمالية وال�ســــــرتاكية، لتحقيق م�سالح  والرا

أفــــــراد كل طبقــــــة، مــــــن خالل ممار�ســــــاتها  ا

الرتبويــــــة املجتمعية العامة، وعرب الفاعليات 

عالميــــــة والثقافية والفنية والريا�ســــــية،  الإ

عراف  وتكري�ســــــها العــــــادات والتقاليــــــد والأ

والجتاهــــــات التــــــي تخدم ذلــــــك بدرجات 

متفاوتة.

مــــــن  يديولوجيــــــا« واحــــــداً  وتعتــــــرب »الأ

املجــــــالت التــــــي يتبدى فيها غــــــري قليل من 

اجلهود التي بذلت لو�سع الوعي الجتماعي 

يف �سورة وا�سحة، واإن اتخذ ذلك اجتاهات 

غر�سية متعددة و�سلت اإىل درجة التناق�ص 

اجلــــــذري، فلم ت�ســــــلم مــــــن ذلــــــك الكتابات 

الكثرية يف جمالت احلياة جميعاً، �سواء كان 

أم  �سحاب دعوات اقت�سادية ا ذلك بالن�سبة لأ

أم اأخالقية اأم  أم اجتماعية ا أم دينية ا �سيا�سية ا

غري هذا كله.

كمــــــا اإن درا�ســــــة املخــــــزون اجلماعــــــي 

آراء  امل�سرتك بني النا�ص، من م�ساعر واأهواء وا

واجتاهــــــات وعواطف �ســــــائدة يف املجتمع، 

اأي ما ي�سمى »ال�ســــــيكولوجية الجتماعية«، 

تك�ســــــف لنا غــــــري قليل من جمــــــالت الوعي 

الجتماعي واملمار�سات الفعلية التي ميكن اأن 

ي حالة  تكــــــون مرتبطة بالظروف املرافقة لأ

من احلالت التي نعر�سها. ورغم ما تنطوي 

عليــــــه عبارة ال�ســــــيكولوجية الجتماعية من 

غمو�ص يف التحدي، اأدى اإىل اختالفات حول 

املق�ســــــود بها متاماً، فاإن القول اإنها »العتبة 

أو اإنهــــــا »جزء  وىل للوعــــــي الجتماعــــــي« ا الأ
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أو  مــــــن البنية التكوينية للوعي الجتماعي«، ا

اإنها »وعاء التكوينات الفكرية املتنوعة التي 

فكار« يجعلها  راء والأ تقع حتت م�ســــــتوى الآ

ت�ساعد –جميعاً- يف حتديد جمال ا�ستخدام 

هذا امل�ســــــطلح يف درا�ســــــة جمالت الوعي 

الجتماعــــــي، بغية تعميــــــق معرفتنا وتدقيق 

)9(
حمتوى البحث. 

ول يفوتنــــــا اأن نالحــــــظ وجــــــود اأمناط 

واأو�ســــــاع خمتلفة للوعي الجتماعي، اإ�سافة 

أنواع وجمالت متمايزة، ت�ســــــاعدنا  لوجــــــود ا

درا�ستها يف تعميق معارفنا املت�سلة بوجودنا 

الجتماعي نف�سه، اإىل جانب ما حتققه على 

�سعيد الوعي املن�سود.

أّن من اأهّم الق�ســــــايا املت�ســــــلة  ونــــــرى ا

مبو�ســــــوع اأمنــــــاط الوعــــــي الجتماعي، اأن 

�سباب التي تكمن وراء ا�ستمرار  نبحث عن الأ

خملفات املا�سي يف وعي الب�رش، يف جمتمعات 

تختلف يف ما بني بع�سها بع�ساً، على �سعيد 

كل مــــــن اأنظمتها القت�ســــــادية وال�سيا�ســــــية 

حداث التاريخية  خالقية والأ ومرتكزاتها الأ

التي مرت بها.

وميكــــــن لطريقــــــة »الدرا�ســــــة التاريخية 

بل  للوقائع« اأن تقدم لنا واحدة من اأف�سل ال�سُّ

و�ساع الظواهر  التي ت�ساعد يف ر�سم �سورة لأ

الجتماعية عرب املراحل التاريخية املتتابعة، 

والتي تك�سف –بدورها- عن اأو�ساع العادات 

عراف والتقاليــــــد يف جمتمع معني، وما  والأ

أنــــــواع الوعي الجتماعي يف  ارتبط بها من ا

)10(
فرتة حمددة اأو موقع جغرايف دون اآخر.

وهنــــــاك طرق اأخــــــرى عديدة لدرا�ســــــة 

منــــــاط الجتماعيــــــة، والــــــذي ق�ســــــدناه  الأ

أّن احلالــــــة التي يكون فيها  هــــــو التنبيه اإىل ا

راء  فكار والآ الوعي من�سباً على جملة من الأ

والت�سّورات والعواطف اجلماعية يف جمتمع 

مــــــا، خالل فرتة زمنية حمّددة،  من اأو�ســــــاع 

الوعي الجتماعي، ي�ســــــطبغ فيه ب�ســــــبغة 

ميكن تعيينها، وميكن اأن يرد اإىل منط بعينه 

دون اآخر.

مقرتح للتطوير ال�شامل

يت�سح بعد ما تقّدم اإمكان حدوث التطوير 

يف جمــــــالت احلياة املجتمعية املتعددة، على 

�ســــــعدة ويف اأي وقت من املراحل  خمتلف الأ

الزمنيــــــة التي ميــــــر بها املجتمع املق�ســــــود 

بالتغيري. كما اأن حتقيق املنجزات يف الواقع، 

يرتبط ب�ســــــورة مت�ســــــابكة بوجــــــود خمزون 

ن�ساين. اجتماعي فاعل من الوعي الإ

وت�ســــــري املالحظة املدققة اإىل اأن ارتباط 

الوجــــــود الجتماعــــــي بالوعــــــي الجتماعي 
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أنواع ال�ســــــيغة »الديالكتية«  يتخذ نوعاً من ا

�سيلة، نظراً لكون قطبي العالقة يتمتعان  الأ

أو الت�ســــــارك  ب�ســــــفة ال�ــــــرشورة يف التوافر ا

أو »التحايــــــث« مبعنــــــى مــــــا- فــــــال ميكن  -ا

خر،  افرتا�ص غياب اأحدهما يف ح�ســــــور الآ

ول العك�ص. وهذا اأمر مهم جداً، �ســــــواء يف 

جمال الدرا�ســــــات ال�سو�ســــــيولوجية وغريها 

ن�سانية، ي�ستدعي  من مو�ســــــوعات العلوم الإ

-يف كل جتربة جمتمعية مدرو�سة، مهما كان 

امل�ســــــمى املخلوع على جمــــــال تطبيقها- اأن 

ه النتباه اإىل املنجزات املادية والالمادية  يوجَّ

يف املجتمــــــع، دون فر�ص ترتيب حتمي معني 

خر. �سبقية اأحد النوعني على الآ لأ

اإذ ما يكون اليوم حدثاً اجتماعياً فاعاًل 

رئي�ساً، ميكن اأن يتحول يف ظرف اآخر حدثا 

منفعاًل تابعاً، وفاقاً ملقت�سى ظروف مكانية 

وزمانية ومعطيات عديدة، تنطوي –جميعاً- 

على درجة من عدم ال�ســــــتجابة للتب�ســــــيط 

ال�سطحي، مبجرد ممار�سة الو�ساية النظرية 

أو الزمر والفئات الت�سنيفية  على الت�سميات ا

اجلديدة.

ويت�ســــــل بهذا تاأكيد اأن و�سع الن�ساطات 

أنــــــواع  ن�ســــــانية واملهــــــارات الب�رشيــــــة يف ا الإ

تقبــــــل التمييز )زراعــــــة، جتارة، �ســــــناعة، 

خدمــــــات، وغريها( ل يكفي ملعرفة احلوافز 

احلقيقية للفعل الــــــذي يقوم به كل فرد من 

أفــــــراد املجتمع. فالرتكيبة املجتمعية حتظى  ا

أن�سطتنا الفردية  باأدوار �ســــــديدة التاأثري يف ا

حيان  واجلماعية، ولو كان ذلك يف بع�ص الأ

أو يتــــــوارى خلف  ل يظهــــــر على ال�ســــــطح، ا

نظمة واملوؤ�س�سات وال�سمات امل�سرتكة التي  الأ

أو  داء القت�سادي ا تو�ســــــف بها فاعليات الأ

أو البيئي اأو غري هذه. أو الع�سكري ا الثقايف ا

ويحّق للباحث -ختاماً- اأن يت�ســــــاءل: ما 

قبال على  الذي ميكن �ســــــنعه يف حالــــــة الإ

درا�ســــــة جمتمعنا العربي ب�ســــــورة خا�ســــــة، 

بالن�ســــــبة مل�ســــــاألة ربــــــط التطويــــــر بالوعي 

الجتماعي؟

ونالحــــــظ -ب�ســــــورة منهجيــــــة- وجود 

أّن عمليات التطوير  حاجة اإىل التاأكيد على ا

مهمــــــا كان جمالها ل بــــــد اأن ترتبط بالوعي 

أّن تغييب هذا الربط باأي ن�سبة  الجتماعي، وا

ميكن اأن يوؤدي اإىل ت�ســــــييع فر�ص التطوير 

عذار املقدمة يف هذا  نف�ســــــه، مهما تكن الأ

أو املجال الذي يتم تطويره، �سواء يف  ال�ساأن ا

دارة والعمــــــل والثقافة، عالوة على  ذلك: الإ

القت�ســــــاد وال�سيا�سة والت�ســــــلح وغريها من 
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ن�سانية فالعلوم البحتة  مو�سوعات العلوم الإ

والتطبيقية العديدة.

وىل- درا�ســــــة  ولهذا نقرتح -بالدرجة الأ

الوعي الجتماعــــــي املتعلق باأي جمال نرمي 

اإىل تطويــــــره، واإذا مل يتحقق ذلك فاإمنا يعني 

اأن اجلهود املبذولة يف التطوير �ســــــوف تكون 

مهــــــددة بالــــــدوران يف حلقــــــة مفرغة، على 

قــــــل. ونــــــرى اأن الرتباط بــــــني التطوير  الأ

والوعــــــي الجتماعــــــي يجــــــب اأن ميتد على 

ثالث مراحل متتابعة زمنياً:

وىل بتنميــــــة الوعي  أ املرحلــــــة الأ - تبــــــدا

الجتماعي، واإعداد النا�ص يف املجتمع لتقبل 

فكرة التطوير ولي�ص التطور منفرداً، يف كل 

جمال على حدة، وح�سب املعطيات املنا�سبة.

- تاأتي بعد هــــــذا عمليات تنمية الوعي 

الجتماعــــــي، وجعــــــل النا�ــــــص يف املجتمــــــع 

ينخرطون يف عمليات التطوير وي�ساركون يف 

حتقيق اأغرا�سها، �سمن املعمليات املتوافرة 

لكل ن�ســــــاط اأو جمــــــال، ويف اإطــــــار الفرتات 

الزمنية املح�سوبة لكل منها.

- املرحلــــــة الثالثة تعني ال�ســــــتمرار يف 

تنمية الوعي الجتماعــــــي، جلعل النا�ص يف 

املجتمع م�ســــــتعدين لتقبل نتائــــــج التطوير، 

اإ�ســــــافة اإىل امل�ســــــاركة يف ا�ســــــتثمارها على 

امل�ستويات الفردية واجلماعية.

ونلفــــــت النظــــــر اإىل اأن التمييز بني هذه 

املراحــــــل الثــــــالث، لي�ص نابعاً عــــــن ميل اإىل 

أ�ساليب الت�سنيف النظري، بل  خذ باأحد ا الأ

ن هذه املراحل تختلف يف نوعية الفاعليات  لأ

اجلماعيــــــة واخلطط املر�ســــــومة لكل منها، 

ب�ســــــورة فارقة. واإذا حر�ســــــنا على البتعاد 

عن التب�سيط، فاإنه ميكن القول اإن التطوير 

�سوف يتناول تغيري البنى امل�ساركة فيه اأي�ساً 

خالل املرحلتني الثانية والثالثة.

فهــــــو يوؤثــــــر خــــــالل املرحلــــــة الثانية يف 

أنف�ســــــهم، عــــــالوة علــــــى خطط  املطّوريــــــن ا

التطوير املو�سوعة، نظراً ملا يتطلبه التطوير 

ب�ســــــبب طبيعتــــــه ذاتها مــــــن تعديل اخلطط 

التطويرية املر�ســــــومة، تبعاً ملعطيات الواقع 

الطارئة  وامل�ســــــتجدات  املوجــــــودة  والعوائق 

مكانات املتوافرة. اأما بالن�ســــــبة للمرحلة  والإ

أّن  الثالثــــــة، فــــــاإن التطويــــــر الفاعل يعنــــــي ا

امل�ســــــاركني يف اإجنازها هــــــم الذين اأجنزوا 

املرحلة الثانية املكتملة، و�سوف يكون هوؤلء 

أولئك  خمتلفــــــني يف حتديداتهم الدقيقة عن ا

وىل ودخلوا املرحلة  الذين اأجنزوا املرحلة الأ

�ســــــخا�ص – أ�ســــــاب الأ الثانية، ب�ســــــبب ما ا
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مبقت�سى نهج التكّيف- من تغيريات مواكبة 

لعملية التطوير.

أ�سخا�ص ُجدد   ولذا، فاإننا نقرتح اإدخال ا

مــــــع بدايــــــة كل مرحلــــــة تابعــــــة يف عمليات 

التطوير، واإعادة �ســــــياغة اخلطط بفاعلية 

�ســــــخا�ص  نظرية جديدة بعيدة عن ارتهان الأ

املوؤ�س�ســــــني للخربة ال�ســــــابقة، نظراً ل�سقوط 

بع�ــــــص هــــــوؤلء يف مغريــــــات الرتــــــكان اإىل 

املاألوف، الذي ي�سبح قدمياً بعد فرتة زمنية 

تق�ــــــرش اأو تطول، وغالباً ما يتــــــّم ذلك دون 

اأن يالحــــــظ املطّبقون مقادير التخلّف الذي 

طراأ على �ســــــلوكاتهم وخططهم حتى وعيهم 

الجتماعي.

ونوؤكد �رشورة النتبــــــاه اإىل اأن التغرّي يف 

احلقبــــــة الراهنة وامل�ســــــتقبل القريب. على 

قل. اأ�رشع من ماكانت ت�ســــــهده املجتمعات  الأ

يف املا�ســــــي، ولــــــذا يجــــــب اأن يوؤخــــــذ هذا 

الت�سارع بالعتبار، مع ما يوؤدي اإليه من عمق 

التاأثريات احلادثــــــة وما تتطلبه من تغيريات 

توافقية كثرية. ي�ســــــاف اإىل هــــــذا ما يظهر 

من �سال�ســــــل اأحداث متتابعة يرتدد �سداها 

أو بعيــــــدة، وما تعيده  يف جمتمعــــــات جماورة ا

تبــــــادلت التاأثري مــــــن اأحداث »انعكا�ســــــية« 

قادرة علــــــى توليد ارتدادات �ســــــلوكية لدى 

فراد والفئات الجتماعية، وخا�ســــــة التي  الأ

أو يغيب فيها  تفتقر اإىل مهارات اإدارة التغرّي ا

التخطيط.

انظ��ر م��ا كتبه »األفريد جول��ز اآير« عن هاتني الطريقت��ني ونتائجهما املذهبي��ة واملنطقية يف حت�سي��ل املعرفة يف كتابه:   -1

Language، Truth and Logic وما قدمه من اأمثلة »عبد الرحمن بدوي« يف كتابه: منطق اأر�سطو.

يج��د الق��ارئ اأمثلة تف�سيلية منهجي��ة لذلك يف ما اأوردته يف كتاب��ي: فل�سفة علم الجتماع. وانظر م��ا كتبه »اإرفنج   -2

زايتل��ن« يف كتاب��ه: النظرية املعا�سرة يف علم الجتم��اع. وما كتبه »اإميل دوركهامي« يف كتاب��ه: قواعد املنهج يف علم 

الجتماع.

�سا�سية، ج1 �س435. ترجم��ة: وجيه اأ�سعد،  انظ��ر البحث امل�س��ار اإليه يف كتاب: املجتم��ع احلديث يف مبادئ��ه الأ  -3

من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق 1982.

روبرت ماكيفر وت�سارلز بدج: املجتمع، �س71. ترجمة: علي عي�سى، مكتبة النه�سة وموؤ�س�سة فرانكلني، القاهرة.  -4

كتابي: مقدمة لوعي اإعالمي، �س52. من�سورات امل�سار للدرا�سات، ال�سارقة 1988.  -5

.Escape from Freedom :انظر اأمثلة لدى »اإريك فروم« يف كتابه  -6

املراجـــــع
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ماكيفر وبدج: املجتمع، �س 76.  -7

.The Mind and Society :انظر كتابه  -8

يديولوجيا« و»ال�سيكولوجية الجتماعية« يف كتابي: مقدمة لوعي اإعالمي. انظر تف�سيالت يف احلديث عن »الأ  -9

ن�ساين، ديانات العرب. وقد  10- يج��د القارئ معاجلات عديدة عن ذلك يف كتبي: فل�سفة علم الجتماع، الجتماع الإ

عالج »رميون روّيه« ما ات�سل من ذلك مبو�سوع »القيم« ب�سورة م�ستفي�سة يف كتابه: فل�سفة القيم. وقدم »اآير« يف كتابه 

حكام التحليلية والرتكيبية، معتمداً ما �سّماه معيار »التحقيق«.  امل�سار اإليه قبل عر�ساً مقرتحاً جيداً لالأ

¥µ



الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2302010

يحمل ال�س�������عر اإح�س��س�������ً مرهف�ً اجّت�ه املك�ن ال������ذي يتواجد فيه بت�أثري 

الظ������رف الذي دفعه اإىل ذلك املك�ن وبت�أثري احل�لة النف�س������ية التي جعلت من 

ق�مة اجلربية اأو عن طريق  املك�ن ح�س������وراً خ��س�ً لدى ال�س�عر عن طريق الإ

أو الع�برة، واإذا ك�ن املك�ن  ق�م������ة الكيفية، اأو عن طريق الزي�رة اخل��س������ة ا الإ

أثره� وانطب�َعه� لدى ال�س�عر، فتحرك خواطَرهُ  ذا خ�سو�س������ية معينة ترتك ا

أو اكتئ�ٍب، تدفع ال�س�عَر املبدَع  أو انده��ٍش ا أو فرٍح اأو ع�سٍق ا الك�منَة من حزٍن ا

اأديب وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
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املكان وح�شوره عند ال�شاعر

❁
باكري حممود باكري
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اأن يرتك لتداعي خواطرِه الِعنان كي يُ�سّجل 

ذل������ك االنطباَع يف  �س������عره واأن يُلمَّ مبا تركه 

ن يُعّب عنه  أثٍر دفعه الأ املكاُن يف نف�س������ه من ا

أو بق�سيدة جتعل املتلّقي  أو ي�س������ّوَره باأبيات ا ا

أو الوجدانية  يعي�ُس نف�س اللحظات النف�سّيِة ا

التي عا�سها ال�ساعر، وجتعل املتلّقي ي�ساركه 

أو باحلدث الذي  ح�سا�َس والتاأّثر باللحظِة ا االإ

ثر  عا�س������ه ال�ساعر. ولي�س كلُّ مكان يحمل االأ

نف�سه الذي نتكلّم عنه، فاملكان الذي ي�سفه 

أو يخاطب������ُه يكون له ب�س������كل عام  ال�س������اعر ا

عالق������ٌة وجدانية اأو تخاطريٌة بني ال�س������اعر 

فكار وال�س������ور  وبني املكان جتعل تداعي االأ

ترتّدد باإيقاعات معينة على ذاكرة ال�س������اعر، 

ور الفنّيِة التي  فتوحي له باملوا�س������فات وال�سّ

أبيات اأو ق�سيدة  تن�س������اب بروح  اإبداعيٍة اإىل ا

ال�ساعر بحيث تُ�سّكل الت�ساقاً لذات ال�ساعر 

مع املكان الذي يتواجد فيه.

أو ت�سّوٌر معني  ولي�س للمكان زمٌن معني ا

ي اإن�سان من خالله اأن يقّدم العطاء 
ميكن الأ

ن لل�س������اعر انطباَعُه اخلا�س وله  نف�س������ه. الأ

جتلياته اخلا�سة اجتاه املكان، ح�سب احلالة 

الوجدانية املعا�س������ة من ِقبل ال�ساعر، ولي�س 

كّل من مــــــرَّ يف املكان نف�ســــــه يعي�ص املعاناة 

نف�سها، حيث يكون لل�ساعر ب�سكل عام عالقٌة 

أو ي�سّوُر احلالَة التي  خا�ســــــة جتعله ينفعُل ا

يعي�سها، وي�سّور املكان الذي ولَّد عنده ذلك 

ال�ســــــعور بالتداخل بني مــــــا خلّفه املكان من 

�ســــــجٍن اأو فرح، وبني ما يَحِملُه ال�ساعر من 

حالة وجدانيــــــة جتعله يتجاوب مع ما ميليه 

املــــــكان عليه من حركة �ســــــعورية تثري كوامن 

ال�ســــــاعر وحترك فيه اإمكانــــــات التعبري عن 

تلك اللحظة التي يعي�سها. 

❁    ❁    ❁

غــــــاين ج 13 اأن قبيلَة  ورد يف كتــــــاب الأ

وىل تقيم يف  ُجرهــــــم كانت يف اجلاهليــــــة الأ

مّكَة املكّرمة، واأن قبيلَة ُخزاعة نازعتها على 

املــــــكان واأجلتها عن مّكة ق�ــــــرشاً، وذلك قبل 

جميء قري�ص بزمن، وكان م�سا�ص بن عمرو 

أُزيحــــــوا عن مّكة مع قومه،  اجلرهمي ممن ا

وحدث اأن مّر باملكان ومل ي�ستطع دخوَل مّكة 

خوفاً من خزاعة اأن تقتله، وحنينُه اإىل مكان 

وىل ومكان اإقامته مع قبيلته دفعه  حياتــــــه الأ

اأن يقول: 

فا كاأْن مل يكْن بني احُلجوِن اإىل ال�شّ

اأن��ي�����ٌس ومل ي�����ش��ُم��ر مب���ّك���َة ���ش��ام��ُر 
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ب��ل��ى ن��ح��ن ُك��ّن��ا اأه��َل��ه��ا ف��اأب��اَدن��ا

�رصوُف الّليايل واجلدوُد العواثُر

بغبطٍة وك��ن��ا  اأح���ادي���ث���ًا  ن��ا  ف�����رصِ

الغوابُر  ال�شنون  تنا  ع�شَّ كذلك 

بيات مو�ســــــوعًة على  حتى واإن كانت الأ

ل�سان ال�ساعر م�سا�ص بن عمرو، فاإنها تدّل 

على الربط بني املكان وبني وجدان ال�ساعر 

امللت�سق باملكان الذي اأخذ جزءاً من حياته، 

وترك عنده ذلك احلنني املده�ص. 

❁    ❁    ❁

كان عمــــــر بن اأبي ربيعــــــة املخزومي من 

�سعراء قري�ص الَغِزليني، وكان �ساباً مرتفاً وذا 

مكانة اجتماعية وعائلية جتعله يتجّراأ على 

�رشاف  قول ال�ســــــعر الغزيل ويت�سّبُب بن�ساء الأ

والولة من قومــــــه ومن النا�ص، ويذكرهم يف 

ق�ســــــائده بال�ســــــم، وبال حرج  وكانت بع�ص 

اجلميالت يتعّر�ســــــن له حتى يقــــــول فيهّن 

أل�سنة النا�ص وحتى ي�ستِهرَن  �سعراً ي�رشي على ا

يف جمتمعهن، ولــــــه رفقٌة من جيله يحفظون 

�سعره وي�ساركونه ترَفُه وجمونَُه مثل العرجي 

من ولد عثمان بن عفان وكان �ســــــاعراً غزلً 

يت�ســــــّبه بعمر بن اأبي ربيعــــــة، ومثل ابن اأبي 

 يُدعى احلارث 
ٌّ
عتيق، وكان لــــــه اأخ ورٌع تقي

بــــــن اأبي ربيعة ل ير�ســــــيه ما يقول اأخوه من 

�ســــــعٍر غزيل يف ن�ســــــاء قومه وينهاه عن قول 

ال�ســــــعر، وخا�ســــــة يف الغزل، فال ميتنع ول 

يرعوي، وكثرياً ما ي�ســــــّور يف �سعره عالقاِته 

الغراميــــــَة، ورمبا تكــــــون اأحياناً من و�ســــــع 

خيالــــــه املجوينِّ وبالتايل تكــــــون غرَي واقعيٍة، 

وباإحلاح اأخيه احلــــــارث وعَدهُ اأن ميتنع عن 

قوِل ال�سعر، فاأعطاهُ اأخوه األف دينار مقابل 

ذلــــــك، فاأخذ عمر املال وخرج اإىل اليمن اإىل 

اأخوالــــــه يف حلج، وابتعــــــد عن احلجاز وعن 

يام، وتفتق حنينه اإىل  مكة بالذات، ومّرت الأ

مكان اإقامة اأحبابه يف مكة، فهاج به ال�سوق 

وطرب يوماً فقال: 

منزُلنا الوهاِب  اأم��ِة  من  هيهات 

اإذا حللنا ب�شيِف البحر من عدِن

لنا ولي�س  اأجيادًا  اأهُلِك  واحتلَّ 

اأو ح��ظٌّ م��ن احل��زِن  اإّل ال��ت��ذّك��َر 

ما اأن�س ل اأن�َس يوم احليِف موقَفها

�شجِن ذو  َث����مَّ  وك��الن��ا  وم��وق��ف��ي 

وق����وَل����ه����ا ل���ل���رثي���ا وه�����ي ب��اك��ي��ٌة

والّدمع منها على اخلّدين ذو �شنِن

ب����اهلل ق����ويل ل���ه يف غ���ري م��ع��ت��ب��ٍة 

ماذا اأردَت بطوِل املكث يف اليمِن؟
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فــــــكان حالُه بني مكاٍن عزيٍز 

عليــــــه ي�ســــــّدهُ يف ديــــــار قومــــــه 

واأحبابــــــه، وبني دفــــــع من املكان 

 ، الــــــذي جــــــاءه علــــــى م�ســــــ�صٍ

علّه ين�ســــــى ذكرياتــــــه احللوة يف 

وىل ويف جوار  اأماكن اإقامتــــــه الأ

ع�سيقاته، ولكن هيهات!

وعاد اإىل احلجاز و�سمع اأخوه 

بيات املذكورة فقال  احلــــــارث الأ

هذا �سعر عمر، لقد غدر. 

❁    ❁    ❁

كان قي�ــــــص بن امللــــــوح يُلّقب 

مبجنــــــوِن بني عامــــــر اأو جمنون 

ليلى ل�سدةِّ تعلُّقِه بليلى العامرية 

من قومــــــه، وكان من ال�ســــــعراء 

العذريــــــني، وملا زوجوها لغريه، هام بها كثرياً 

و�ســــــغله ذلك حتى ا�ســــــتُِهر به، ف�ســــــار يهيم 

علــــــى وجهه يف الربية اأحيانــــــاً اأو بني منازل 

قومه، وكانت عائلة ليلى تقيم مبنطقة قرب 

جبل التوباد قي جند، والع�سرية ترحل عادة 

آخــــــر طلباً للماء واملرعى، ورحلت  اإىل مكان ا

ع�سريتها من مكان اإقامتها، وكان قي�ٌص يتتّبع 

اأماكن اإقامتهــــــم علُّه يحظى بروؤيِة حمبوبته، 

غاين يف اجلزء الثالِث عن  ويحكــــــي كتاُب الأ

تهوميات قي�ٍص و�رشوده يف الرباري بحثاً عن 

مــــــكان ليلى واأهلها، واإن كان احلديث يحوي 

اأحياناً �ســــــيئاً مــــــن املبالغة، لكنــــــه يدلُّ على 

أّثر ذلك على  �ســــــغِف قي�ص بابنة عمه حتــــــى ا

حالتِه النف�ســــــّية وعلى ت�رشفاِته، ويُقال اإّنه 

ق�سد مرًة دياَرها قرب جبل التوباد فوجدهُ 

أنهم رحلوا اإىل  أني�ص فيه، وعلــــــم ا خاليــــــاً ل ا

أخــــــرى، فحزن لذلــــــك ووقف اأمام  مناطــــــق ا
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التوبــــــاد يُخاطبه وكاأنه يخاطــــــب كائناً حياً، 

يتكلم بل�ســــــاِن حاله هو حيث يناديه، ويجيُب 

هو نف�سه على النداء نيابًة عن التوباِد ي�سّور 

حّبة  به فراق الأ ــــــُه ال�سوق وعذَّ حال من اأم�سّ

حيث يقول: 

���ُت ل��ل��ت��وب��اِد مل���ا راأي���ت���ه واأج���ه�������شْ

راآين ح�����ني  ل����ل����ّرح����م����ِن  وك��������رّب 

واأذرف������ُت دم���ع ال��ع��ني مل��ا عرفتُه

ون�����ادى ب��اأع��ل��ى ���ش��وت��ه ف��دع��اين

فقلُت ل��ه ق��د ك��ان ح��وَل��َك ج��ريٌة

وع��ه��دي ب���ذاك احل���ّي م��ن��ُذزم��اِن

فقال م�شوا وا�شتودعوين دياَرهم

ومن ذا الذي يبقى على احلدثان 

أثار املــــــكاُن القفــــــُر اخلايل من  وهكــــــذا ا

حّبة �ســــــجوَن العا�ســــــِق الولهــــــان فخاطب  الأ

اجلبَل الذي ل ينطق، ليُعربِّ عن مكنوِن نف�سه 

مــــــن اجلوى واحُلرقِة لفــــــراق احلبيب الذي 

رحل وترك الديار مقفرة. 

❁    ❁    ❁

 بن اجلهم من �سعراء 
ُّ
كان ال�ســــــاعر علي

املتــــــوّكل العبا�ســــــي، ومــــــن ال�ســــــعراء الذين 

ميدحون اخلليفة لينالوا احلظوةَ والدنانرَي، 

وذات يوم غ�سب اخلليفُة املتوكل عليه فاأمر 

بحب�سه، لكنَّ ال�سجن مل يكن لياأخَذ من كرامة 

أو يُذلَّ نف�سُه، بل جعل من ال�سجن  ال�ســــــاعر، ا

نــــــه اعتربه ظلماً  مكاناً يعتّز به يف �ســــــعره لأ

وقَع عليه، وهو يعترب نف�سه اأقوى من ال�سجن 

أَ قوله يف هذه  ومن معاناة ال�ســــــجن، فنقــــــرا

بيات:  الأ

قالوا ُحب�شَت: فقلُت لي�س ب�شائري

ُي��غ��م��ُد ل  م��ه��ن��ٍد  واأيُّ  ح��ب�����ش��ي 

اأَوم����ا راأي����َت ال��ل��ي��َث ي��األ��ُف ِغيله

ك�����ربًا واأوب����ا�����س ال�����ش��ب��اع ت�����رّدُد؟

واحل���ب�������ُس م���ا مل ت��غ�����َش��ُه ِل��دن��ي��ٍة

���ش��ن��ع��اَء، ن���ع���َم امل����ن����زُل امل����ت����وّدُد

ب���ي���ٌت ُي����ج����ّدد ل���ل���ك���رمي ك���رام���ًة

وُي������زار ف��ي��ه ول ي�����زور وُي��ح��م��ُد

❁    ❁    ❁

املتنبي ال�ســــــاعر الكبري والذي كان يقال 

فيه مالئ الدنيا و�ساغل النا�ص، كان يقيم يف 

مري �ســــــيف الدولة احلمداين،  حلب قرب الأ

نــــــه يحارب  ميدحــــــه بق�ســــــائده الطــــــوال لأ

�ســــــالميِة، يف  الــــــروم ويدافع عــــــن الثغور الإ

الوقت الــــــذي كان فيه خليفُة بغــــــداَد، وكلُّ 

حكام امل�ســــــلمني والعرب م�سغولني باأمورهم 

الداخلية و�رشاعاتهم على ال�ســــــلطة، تاركني 
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احلــــــدود والعدوَّ بعيــــــداً عــــــن اهتماماتهم، 

ثريةَ عند ال�ســــــاعر  وكانــــــت حلــــــُب املدينَة الأ

أ له  املتنبي وكانت مــــــكاَن اإقامته، حيث نقرا

تية:  بيات الآ الأ

ط��اَب واإن  م��ك��اٍن  على  اأق��م��ن��ا  ل 

ال���رح���ي���ُل امل�����ك�����اَن  مُي����ك����ن  ول 

قلنا ال���ّرو����سُ  ب��ن��ا  رّح��ب��ت  كلما 

ح��ل��ٌب ق�����ش��ُدن��ا واأن������ِت ال�����ش��ب��ي��ُل

ف��ي��ِك م��رع��ى ج��ي��اِدن��ا وامل��ط��اي��ا

واإل����ي����ه����ا وج���ي���ُف���ن���ا وال����ّزم����ي����ُل

نرى ال�ساعر الكبري ي�سّور حال الريا�ص 

التــــــي ت�ســــــتقبلهم وتُرحب بهــــــم وكاأنها كائن 

 مثلهم، ويقّدم للمكان املُرّحب اعتذارهُ، 
ّ
حي

أنه يق�سُد حلَب واإليها ت�رشع اجلياد وتخبُّ  وا

بُة هي حمطاُت  ال�ســــــرَي بينما الريا�ص املرحِّ

طريٍق ل اأكرث.

ويف مــــــكان اآخر مير ال�ســــــاعر يف منتزٍه 

جميل يقال له )�سعب بوان( مير بهذا املكان 

الوارف الظليل، فياأخذ منظر املكان وجماله 

بلبه، مبا فيه من �ســــــجر ظليل وماء وخ�رشة 

وهواء عليل، فين�ســــــدُّ اإىل جمال ذلك املكان 

ويخاطبه يف �ســــــعره خطــــــاب املعجب الذي 

�سحرته الطبيعة مبا حتويه من فتنة واإغراء 

فيقول: 

املغاين يف  طيبًا  ال�شعِب  مغاين   

مب���ن���زل���ِة ال���رب���ي���ِع م���ن ال���زم���اِن

ول����ك����نَّ ال���ف���ت���ى ال���ع���رب���يَّ ف��ي��ه��ا

غ��ري��ُب ال���وج���ِه وال��ي��د وال��ل�����ش��اِن

ي���ق���وُل ب�����ش��ع��ِب ب�������ّواٍن ح�����ش��اين

ال��ط��ع��اِن اإىل  ُي�����ش��ار  اأع����ن ه����ذا 

وجلمال املكان وتاأثريه يف النف�ص، يتكلم 

ال�ســــــاعر على ل�سان ح�ســــــانه متعّجباً، كيف 

ــــــاحر،  ن�ســــــان مثــــــل هذا املكان ال�ّس يرتُك الإ

قامة  ويذهب اإىل احلرب والطعــــــان بدَل الإ

واملربع يف هذه الريا�ص الغّناء. 

❁    ❁    ❁

 تكاثفِت الهموم على ال�ســــــاعر العبا�سي 

أراد اأن يجد  - البحرتي - و�ســــــاقت نف�سه وا

متنف�ســــــاً حولــــــه يف مكان ترتاح لــــــه النف�ص 

وتفّرج عنه قلياًل من ُكربته، وال�ساعر يحمل 

مور التي  ح�سا�ســــــيًة مرهفة جتاه كثري من الأ

تدور حوله، فريغب يف التنقل وتبديل املكان 

ع�ساه يجد ما ي�سلّيه ويفّرج الهّم عن نف�سه. 

فاأحبَّ ذات يوم اأن يخرج اإىل اإيوان ك�رشى يف 

ثريِّ الكبري الذي  املدائن اإىل ذلك املَعلــــــم الأ

يُعرّب عــــــن عظمة التاريخ الــــــذي كان حوله، 

وعــــــن املجد الغابر الــــــذي كان يقيم يف هذا 
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يــــــوان الذي مل يبق منــــــه اإّل طلل يخرّب عن  الإ

جمد ملــــــوك الفر�ص العظام. وملا اقرتب منه 

ثر ال�ســــــامخ والباذخ،  أّمــــــل ذلك الأ أخــــــذ يتا وا

ويتمّعن يف تلك الت�ساوير املعرّبة عن ما�سي 

اأهلها وعن مكانتهم التاريخيِة يف ما م�ســــــى 

من الزمن، حّركت يف نف�ص ال�ســــــاعر الكبري 

م�ســــــاعَر خمتلطًة من اإعجــــــاب ومن موعظة 

يام، ومن قراءٍة لعظمة  وعربة من ت�رشف الأ

ذلك املكان الذي يتاأملــــــه ويتخّيل كيف كان 

أيام جمدهــــــم الغابر، وكيف  كا�رشة وا أيــــــام الأ ا

يام كطيِّ ال�ســــــجل، ومل يبق منه اإّل  طوتــــــه الأ

بقايا تُعرّب عن ما�ســــــيها الكبري وعن جمدها 

ٍب  ال�ســــــاعر باندها�ٍص وتعجُّ الذاهب. وقف 

يتاأّمل اإيوان ك�رشى يف املدائن ويقول:

ح�����رصْت رح��ل��َي ال��ه��م��وُم ف��وّج������

)�(
املدائن عن�شي

 )�(
��هُت اإىل اأبي�س

آ����ش���ى اأت�����ش��ل��ى ع���ن احل���ظ���وِظ وا

در������سِ ����ش���ا����ش���اَن  آل  ا م����ن  مل���ح���لٍّ 

اّل���ل���ي���ايل اأن  ع���ل���م���َت  ت�������راُه  ل����و 

ج��ع��ل��ت ف��ي��ِه م���اأمت���ًا ب��ع��د ع��ر���ِس

وامل���ن���اي���ا م����واث����ٌل واأن������و �����رصوان

)3(
رف�س ُيزجي ال�شفوَف حتت الدِّ

ي��غ��ت��ل��ي ف��ي��ه��ُم ارت���ي���اب���َي حتى

ت����ت����ق����ّراه����م  ي����������داَي ب��ل��م�����سِ

أمــــــام روؤية هذه  ا ولندها�ــــــص ال�ســــــاعر 

ور املعربِة التي ت�سّور احلرَب، ي�سّك يف  ال�سّ

اأمرها بني الواقع واخليال، حتى يقرتَب منها 

ــــــوَر اجلدارية ليتاأّكد من  ويتلّم�ص بيديِه ال�سّ

ن�ســــــداد نحو املكاِن،  مدلولها. وهذا دليل الإ

ودليُل انعكا�ســــــه على نف�ســــــية ال�ساعر الذي 

بيات التي تنمُّ  عرّب عن هذا امل�ســــــهد بهذه الأ

عن �سدق العاطفة اجتاه املكان.

❁    ❁    ❁

وتختلف تعبريات ال�ســــــعراء يف ت�ســــــوير 

مكنة ح�سب ما تعك�سه من اإح�سا�ص وح�سب  الأ

احلالة النف�سية لل�ساعر حني يقف يف املكان 

الذي يحّر�ص العاطفَة والتاأثري لدى ال�ساعر 

فيعطي يف �سعره ال�ســــــورةَ املُعرّبةَ عما تركه 

 
َّ
املكاُن يف نف�ســــــه، فرنى ال�ســــــاعر العبا�ســــــي

ال�رشيَف الر�سي يقف وقفَة تاأّمٍل تثريُ �سجنَه 

أمــــــام اأطالِل اأحبابه بعــــــد اأن اأذهَب الزمان  ا

بعتّوِه وق�سوتِه معاملَ النعمِة والعمراِن، وترك 

آثاَرهم نهَب البلى  ا

 حيث يقول: 

ول����ق����د وق����ف����ُت ع���ل���ى دي����اره����ُم

وط���ل���وُل���ه���ا ب���ي���ِد ال���ب���ل���ى ن��ه��ُب
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ف��ب��ك��ي��ُت ح��ت��ى ����ش���جَّ م���ن َل��غ��ٍب 

 ول����جَّ ب��ع��ذيَل ال��رك��ُب
)4(

ِن�������ش���وي

ف��م��ذ خفيت ع��ي��ن��ي  وت���ل���ّف���ت���ْت 

ع���ّن���ي ال���ط���ل���وُل ت��ل��ّف��َت ال��ق��ل��ُب

ال�ســــــجن اجلميــــــل وهــــــذا التعبري  هذا 

احلزين عن ديــــــاٍر مرَّ عليهــــــا البلى وتركها 

أني�ــــــص فيها وكيف تلّفت القلُب بعد العني،  لا

تعطي �سورة �ساعرية جميلة. 

وقــــــراأُت يف بع�ص كتب الــــــرتاث اأن ركباً 

، وقف 
ٍ
يف �سفٍر مّروا على بقايا ق�رٍش ُمتهّدم

يام على هذا  اًل عوادَي الأ مِّ
اأحُدهم اأمامه متاأ

بيات التي ت�سّور  املكان، فا�ست�ســــــهَد بهذه الأ

حالــــــَة هذا الق�رش بعد النعيم الذي كان فيه 

فقال له �ساحبه: ملن هذا ال�سعر الذي تقولُه 

؟ قال: ل اأدري، قال له: هو لل�رشيف الر�سي، 

ثم قال لــــــه: ملن هذا الق�ــــــرش املُتهّدُم الذي 

تُخاطبه ؟ قال: ل اأدري. قال له �ساحبه: هو 

لل�رشيف الر�ســــــي. وكاأن ال�ساعر يرثي ذاته، 

والزمن له �رشوفه التي ل تُدرك. 

❁    ❁    ❁

ــــــٍة موؤ�ســــــية وموؤملة  ننتقُل اإىل حالٍة خا�ّس

من �سوِر املكان وما تركه يف وجدان ال�ساعر 

أمٍل بعد رفعٍة وجمــــــٍد وبعد حياة  من حــــــزٍن وا

حداث، هي ق�سة ال�ساعر  مليئة بالرتف والأ

ندل�سي - املعتمد بن عّباد - اأمرِي اإ�سبيلية،  الأ

والــــــذي عا�ــــــص يف فــــــرتة ملــــــوك الطوائف 

و�ســــــارك يف نزاعاتهم على ال�سلطة والنفوذ، 

يف الوقــــــت الذي كان فيه الفرجن ي�ســــــرتّدون 

ندل�ص بلداً بعد بلد،  من امل�ســــــلمني اأر�ص الأ

وكان بع�ــــــص ملــــــوك الطوائــــــف ي�ســــــتعينون 

باأمراء الفرجن �ســــــّد بع�ســــــهم، حتى ا�ستدِت 

الوطــــــاأةُ وعُظَم اخلطــــــُب، فا�ســــــتنجَد اأهل 

ندل�ص ب�سلطاِن املغرب يو�سف بن تا�سفني  الأ

مل�ساعدتهم �سد الفرجن، فعرَب ذلك ال�سلطاُن 

ندل�ص وا�سطدَم  بجي�سه بحَر امل�سيق اإىل الأ

مع الفــــــرجن يف معركة - الزّلقة - املعروفة 

وانت�رش على الفرجن ومّزق جي�سهم، ثم ترك 

ندل�سّيني  ندل�ص وعاد اإىل املغرب، ولكن الأ الأ

عــــــادوا ي�ســــــتنجدون بــــــه وي�ســــــكون له حال 

مراء املُتخا�سمني، وكيف يرتكون ال�ساحَة  الأ

للفرجن جلمع �ســــــفوفهم والعودة اإىل حماربة 

امل�سلمني يف كل بلد وقرية. واأمام اإحلاح اأهِل 

ندل�ص عاد ال�سلطان يو�سف ولكنه يف هذه  الأ

ندل�ص ومنهم اأمريُ  أ�رَش بع�ــــــص اأمراء الأ املرة ا

اإ�سبيلية - املعتمد بن عّباد- اأخذه مع اأ�رشته 

اإىل املغرب، و�ســــــجنه يف بلــــــدة نائية تدعى 
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- اأغمــــــات - يف عــــــام 484 هـ وبقي املعتمُد 

رادة فقرياً،  يف �سجنه م�سلوب ال�ســــــلطة والإ

دبيُة بني  وكان املعتمد �ســــــاعراً له مكانته الأ

ندل�ص، وحزَّ يف نف�ســــــه وجوَده يف  �ســــــعراء الأ

هِل والوطن،  ذلك املكان النائي بعيداً عن الأ

حتى مات يف �ســــــجنه ودفن يف اأغمات، وما 

يزال قربه هناك يُزار. 

جــــــاءْت بناته يزرنــــــه يف ال�ســــــجِن وهنَّ 

فقرياٌت بعــــــد العزِّ واملكانِة التــــــي كّن فيها، 

وكّن يغزلن ال�ســــــوف للنا�ص مقابل دريهماٍت 

يف �ســــــبيل لقمة العي�ص، وقد قيــــــل اإنهّن كّن 

يغزلن ل�ساحب ال�رشطِة الذي كان يف خدمة 

أبيهن، وكان ذلك يحزُّ يف نف�ســــــه وي�ســــــدع  ا

ثر حيث يقول:  أ�سدَّ الأ قلبه، ويتاأثر ا

عياد م�رصورا يف ما م�شى كنَت بالأ

ماأ�شورا اأغماَت  العيُد يف  ف�شاءَك 

ط��م��اِر جائعة الأ بناِتك يف  ت��رى 

 )�(
يغزلِن للنا�س ما ميلْكَن ِقطمريا

خا�شعًة  للت�شليِم  ن��ح��وَك  ب���رزن 

اأب�������ش���اُره���نَّ ح�����ش��رياٍت م��ك��ا���ش��ريا

قداُم حافيٌة يطاأَن يف الطني والأ

ك��اأن��ه��ا مل ت��ط��اأ م�����ش��ك��ًا وك���اف���ورا

ومّر �رشُب القطا يوماً فوق �ســــــماِئه وهو 

يف ال�ســــــجن، فاأثاَر ذلك �سجونَُه وُحزنه وهو 

يف هذا املكان النائي ل يوا�سيه فيه اأحد اإّل 

وح�ســــــُة الغربة وجدراُن ال�سجن املحيطِة به، 

فقال: 

بكيُت اإىل �رصِب القطا اإذ مرْرَن بي

كبُل ول  ي��ع��وُق  �شجٌن  ل  ���ش��وارَح 

جميَعها ق  يفرِّ مل  اأن  لها  هنيئًا 

ول ذاَق منها البعَد من اأهلها اأهُل

فراِخها القطا يف   
ُ
اهلل ع�شَم  األ 

والظلُّ امل��اُء  خانها  فراخي  ف��اإن 

❁    ❁    ❁

أدبــــــاء العربية اإىل   رحل كثــــــريون مــــــن ا

مريكّيِة يف �ســــــبيل لقمة العي�ص،  املهاجــــــر الأ

وهروباً من وجه ال�ستبداد العثماين، فمنهم 

أ�ســــــابه النجاح ومنهم من �سقي وتعذب،  من ا

هل  ومات فقرياً يف بالد الغربة بعيداً عن الأ

والوطــــــن، وكان لهــــــم اأدب و�ســــــعر كثري يُعرّب 

ماكن  عن احلنني وعن ال�ســــــوق لديارهم ولأ

وىل التي فارقوها، حيث ترعرعوا  حياتهم الأ

يف اأح�ســــــانها بني ذويهم فرتكت تلك الغربُة 

عندهــــــم غ�ســــــًة يف القلب وانعك�ســــــت عند 

دبيــــــِة من نرٍث  كثريين منهــــــم يف اأعمالهم الأ

و�ســــــعر، تُ�سّوُر احلنني وال�سوَق للمكان الذي 



املكان وح�شوره عند ال�شاعر

239 الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2010

فارقوه على م�ســــــ�ص وللبيت الذي �ســــــمهم 

حباب مهما كان متوا�سعاً ولو  هل والأ مع الأ

دبيَة حول ذلك  آثارهــــــم الأ تتبعنا اأعمالهم وا

يجاز  لطــــــال احلديث والعربة يف التعبري و الإ

طالــــــة، وناأتي هنــــــا على مثاٍل  ولي�ــــــص يف الإ

واحد يُعرّب عن ذلك الوجد الذي ترك ح�رشة 

أ  يف نف�ــــــص ال�ســــــاعر ل تنمحي، حيــــــث نقرا

لل�ســــــاعر املهجري ن�سيب عري�سة يكتب عن 

�ســــــوقه وحنينه ملدينة حم�ص، وملكان عمره 

أبيات موؤّثرة تر�سم �سوق املهجريني  وِل يف ا الأ

حيث يقول: 

يا جارَة العا�شي اإليك قد انتهى

وامُل�شتهى  امُل��ب��ت��غ��ى  واأن����ِت  اأم��ل��ي 

قلبي يرى فيك املحا�شَن كلها

وعلى هواك يديُن بالتوحيِد

يا حم�ُس يا اأمَّ احلجاِر ال�شوِد

❁    ❁    ❁

أبو ري�ســــــة �ســــــفرياً  كان ال�ســــــاعر عمــــــر ا

ل�ســــــورية لــــــدى الهنــــــد، والهند �ســــــبه قارة 

بات�ساعها وبتنّوع �سّكانها بعاداتهم ودياناتهم 

واأجنا�سهم، وبحكم وجوده فيها كان يزور بع�ص 

ثرية امل�ســــــهورة، ويدخل  املعامل التاريخية والأ

ماكن التي حتوي تراثاً ح�سارياً من تاريخ  الأ

أو وثنية، وبحكــــــم تنّوِع  ومعتقــــــدات دينيــــــة ا

ال�ســــــكان بالهند وتنوع العبادات واملعتقدات، 

ثار واملعــــــامل الباقية. وذات مرة زار  تتنوع الآ

ال�ســــــاعُر معبد كاجوراو يف الهند، واأده�َسه 

ما �ســــــاهَد من مئاِت التماثيــــــل واملنحوتاِت 

ال�ســــــغرية والكبرية، واجلريئــــــِة التي تتنافى 

مع احل�ســــــمة واملتحفظة التي ت�ســــــّور حياةَ 

ن�ســــــان بحلوهــــــا ومرها، وهي  وت�رشفاِت الإ

بالتــــــايل تُعرّب عن معتقــــــدات وطقو�ص ُمعّينٍة 

لــــــدى الطائفــــــة التي اأقامت املعبد، ح�ســــــب 

قناعاتهم املتوارثة، وترّدَد ال�ساعر على زيارة 

املكان مثل كثري من ال�سواح والزائرين، وترك 

يف نف�ســــــه انطباعاً معيناً ل يزول، واأوحى له 

هذا الرتاث املحفوظ بخواطر ل تنمحي عرّب 

عنها بق�ســــــيدته املعروفة يف ديوانه - معبد 

أ منها:  كاجوراو- نقرا

م����������اْن م�����ن م���ن���ك���م���ا وه��������َب الأ

ال������زم������اْن اأم  اأن�����������َت  خ������ي������ه  لأ

�شِقيْت على اأعتابَك الغاراُت وانتحرْت هواْن

ومت�������ّزق�������ْت اأم�����الُك�����ه�����ا ت����اج����ًا

�����������ْت ��������ش�������وجل�������اْن وُف�����������������������شّ

وبقيَت وحدَك فوق هذا ال�شخِر وقفَة عنفواْن 

❁    ❁    ❁
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كان ال�ســــــاعر اأحمد �سوقي يعجب بلبنان 

ويعجُب بجبله ال�ســــــامخ ومب�سايفه اجلميلة 

التي ت�ســــــم املاء واخل�رشة والوجه احل�سن، 

أنه زار اإ�ســــــبانيا وكتب ق�سيدة جميلة  ورغم ا

�سالم والعرب يف مرحلة  يتغنى بها باأجماد الإ

من تاريخ اإ�ســــــبانيا ويُقلّد فيها بع�ص �سعراء 

أّن �سدق العاطفة عنده  ندل�ص املا�سني، اإّل ا الأ

أثراً  اجتاه لبنان ومغانيه اجلميلة كان اأقوى ا

ألفٍة  أ�ســــــد وقعاً يف النف�ص، ملا فيه من جوٍّ وا وا

وحمبة وجمال يف الطبيعة، جتعل الق�سيدة 

تن�ساب على ل�سان ال�ساعر كاملاء الرقراق يف 

ع�ساب،  اجلدول ال�ســــــاري بني اخلمائل والأ

وحني حــــــّط رحاله يف زحلة ذلك امل�ســــــيف 

اجلميل اأخذته الده�ســــــة من املكان اخلاّلب 

�سجار التي حتت�ســــــن املكان وعليها  ومن الأ

حباب:  طيار ويف ظاللها النا�ص والأ الأ

ي��ا ج���ارَة ال���وادي ط��رب��ُت وع��ادين

ح�����الَم م��ن ذك���راِك م��ا ي�����ش��ب��ُه الأ

مثلُت يف الذكرى هواِك ويف الكرى

والّذكرياُت �شدى ال�شننَي احلاكي

بربوٍة الريا�سِ  ولقد مررُت على 

غ����ن����اَء ك���ن���ُت ح��ي��ال��ه��ا األ����ق����اِك

مل اأدِر ما طيُب العناِق على الهوى

ح��ت��ى ت���رف���َق ���ش��اع��دي ف��ط��واِك

اأع��ط��اُف بانك يف يدي وت����اأّودْت 

واح���م���رَّ م��ن َخ��ف��ري��ِه��م��ا خ���داِك

ل اأم�ِس من عمر الزمان ول غٌد

ي��وَم ر�شاِك  ال��زم��ان فكان  ُج��م��َع 

❁    ❁    ❁

ندل�ص - اإ�سبانيا-  و�سل نزار قباين اإىل الأ

ثر اخلالد الباقي  زار ق�رش احلمراء ذلك الأ

يام، واأُعجب بروعة  على مّر الزمان وتوايل الأ

بنائِه و�سحر هند�سته الفنية واملعمارية والتي 

م�ص الغابر يرفُل بالنعيم  تُعرّب عن جمد كان بالأ

أثراً  يام �سار ا وبال�سحر واجلمال، وبتداول الأ

ول كيف كانوا وكيف  يُزار يُذّكر ب�ســــــاكنيه الأُ

عا�ســــــوا، ثم تركوا كلَّ �ســــــيء ورحلوا، وبقيت 

جنا�ص  تــــــني من جميع الأ طالُل حُتدث الآ الأ

عن ما�ســــــي ذلك املكان وعــــــن جمده الغابِر، 

ومنهــــــم من يجهل جملــــــَة التاريخ ومنهم من 

يعرف تفا�ســــــيل التاريخ الذي مّر على تلك 

البالد، فبقيِت الب�ســــــماُت احل�ساريُة التي 

حتكي وتروي حكايــــــة ذلك الزمن، وتختلف 

النطباعاُت يف النفو�ص الزائرِة بني معجب 

بهــــــا وبني متاأثٍر على ما�ســــــيها الذي اندثر، 

وبع�ســــــهم يرتبط بذلــــــك التاريخ بخيط من 

أ  اللت�ســــــاق والقرابة احلميميــــــة، وكاأنه يقرا
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أ نزار  ما�ســــــي اأجداده يف هذا املكان كما قرا

قباين وهو يخاطب دليلته ال�سياحية: 

نا لقاوؤُ ك��ان  احل��م��راء  مدخل  يف 

م���ا اأط���ي���َب ال��ّل��ق��ي��ا ب���ال م��ي��ع��اِد 

ه���ل اأن����ت اإ���ش��ب��ان��ي��ٌة؟ ���ش��اءل��ت��ه��ا

م��ي��الدي ق���ال���ْت: ويف غ��رن��اط��ة 

م��ا اأغ���رَب ال��ت��اري��َخ كيف اأع��ادين

حل��ف��ي��دٍة ���ش��م��راَء م��ن اأح��ف��ادي 

قالْت: هنا احلمراُء زهُو جدوِدنا

ف���اق���راأْ ع��ل��ى ج��دران��ه��ا اأجم���ادي

اأدرك��ْت اجلميلَة  وارثتي  ليَت  يا 

اأج������دادي َع��ن��ت��ه��ُم  ال���ذي���ن  اأنَّ 

ع��ان��ق��ُت ف��ي��ه��ا ع��ن��دم��ا وّدع��ت��ه��ا

رج��اًل ي�شمى – ط��ارَق بن زي��اِد -

اإيوان ك�سرى.   -1

الناقة القوية.   -2

العلم.   -3

الدابة التي حتمله.   -4
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ير�ص������م �خلي������ال ت�ص������ور�ته وروؤ�ه يف �ملخيلة كخط������وة �أوىل لتحويل هذه 

�لت�صور�ت و�لروؤى �إىل حقيقة معا�صة على �أر�ض �لو�قع. 

غلب فاإن �لوقائع تتكون وتت�ص������كل كخط������وة �أوىل يف �ملخيلة، ثم  عل������ى �لأ

تتحول رويد�ً رويد�ً �إىل حقائق ووقائع حم�صو�صة يف عالقة تكاملية بني �لو�قع 

و�خليال، لكن �خليال لي�ض دوماً ي�ص������مح بالت�صور�ت كي تتحول �إىل و�قع �إل 

�إذ� حدث ذلك على �لرغم عنه، وعندئذ ي�ص������ع ت�ص������ور�ته ملا بعد وقوع هذ� 

ليم.  �لو�قع �لأ

اأديب وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب

❁

ò

ح�سا�سية العالقة 

بني الواقع واخليال

❁
عبد الباقي يو�سف
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ن�س������ان �أن يتحكم بخيوط   ي�س������تطيع �لإ

�خليال قبل �أن يتح������ول �إىل حقيقة، ولذلك 

ياأخذ �خليال وقته وت�ستته وتركيزه وت�سور�ته 

حول ما �س������يخرج ويتحول �إىل و�قع ملمو�س، 

وبالتايل فاإنه يقدم ل�ساحبه معامل �لثقة �لتي 

ميك������ن �أن يحظى بها من������ه، �أو معامل حجب 

خطاء �لفادحة �لتي  �لثقة ب�س������بب تر�كم �لأ

يقدمها ل�ساحبه. 

خميلة التلقي 

ن�سان يبدع من خالل �خليال،  كما �أن �لإ

آة  بد�ع م������ن خالل مر� أي�س������اً يتلقى �لإ فاإنه �

بد�عية  عمال �لإ �خليال، وه������ذ� ما يجعل �لأ

فكار، وهذ� ياأتي حتى  غنية بالت�سور�ت و�لأ

عل������ى �لفن �لت�س������كيلي �لذي يتلق������اه �ملتلقي 

بح�س������ب وعيه وثقافته وغن������ى �خليال �لذي 

يتمتع به.

�لف������ن �لت�س������كيلي لغ������ة لونية ور�س������مية 

وفكرية ي�س������عى �لعامل به������ا �إىل �لتعبري عن 

مر ليتوق������ف �أمام هذ�  حال������ة جتتاحه، و�لأ

�لتعبري �لذ�تي فح�سب، بل يتجاوزه �إىل �سعي 

�لفن ذ�ته للتعبري عن حالة ل�سعورية يعي�سها 

�لفن������ان، هذه �حلالة �لتي ليق�س������د �لفنان 

نه يق�س������د �لتعبري  �لتعبري عنها يف عمله، لأ

عن حالة �أخرى دفعته لي�رشع يف و�س������ع هذه 

فكار بلغة الفن الت�ســــــكيلي التي تتج�ســــــد  الأ

أكانت فنية اأو غري فنية.  بهيئة لوحة �سواء ا

هنا تبقى امل�ساألة يف عهدة املتلقي الذي 

ياأتي اإىل معر�ص الفن الت�ســــــكيلي وي�ســــــاهد 

بعــــــاد التي تظهر  اللوحة، ويكت�ســــــف تلك الأ

اأمام حا�سة الذوق لديه، وهو يتاأمل معامل تلك 

اللوحة دون اأن ي�ســــــمح للفنان اأن يف�سد لديه 

هذه امل�ســــــارحة التي تبثها اللوحة حلا�ســــــة 

الذوق لديه. 

اإن اللوحة هنا تتمكن من قراءته قبل اأن 

ت�سمح له بقراءتها، وتوحي اإليه باأنها متكنت 

من قراءته واكت�سفت �رشاً من اأ�رشاره قبل اأن 

يدرك باأنه متكن من قراءتها واكت�ساف �رشاً 

من اأ�رشارها. 

هنا تدخل مع اللوحة اإىل حديث يف خلوة، 

فتحدثــــــك وحتدثهــــــا يف حني يكــــــون الفنان 

الذي ينظر اإليكما يف واٍد اآخر دون اأن ي�سمع 

أو يرى اأو يحد�ص مبا يدور بينكما.  ا

لكن مرة اأخرى عليك اأن تكون حذراً من 

تدخل هــــــذا الفنان برمي كلمة قد تت�ســــــبب 

يف اإف�ســــــاد روح هذا الن�ســــــجام بينك وبني 

لوحته، خا�ســــــة اإذا كان هذا الفنان به �سيء 

من حمق، وعندئذ ميكنك اأن ترفع اإ�ســــــبَعي 

أذنه وتُبعده عنكما.  بهام وال�سبابة اإىل ا الإ
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اللوحــــــة هي جزء من مكونات هذا العامل 

ومتتاز مبا ميتاز بــــــه اأي مقوم من مقومات 

هذا العــــــامل الذي انطلقت منــــــه وتاأثرت به، 

وتريد اأن تبادله هذا التاأثر من خالل عملية 

ال�سعي لرتك �سيء من التاأثري عليه. 

ول مرة، تتاأمل  عندما تنظر اإىل �سخ�ص لأ

مالحمه، ت�سغي اإىل �سوته تنظر اإىل م�سيه، 

ترنو اإىل حركاته، فاإنك تكت�ســــــف خ�سائ�ص 

هذا ال�ســــــخ�ص مبا حتملــــــه من مفهوم جتاه 

�سخا�ص، هذا املفهوم الذي يختلف  تقييم الأ

عن مفاهيم اأخرى يوؤمن بها اآخرون. 

لكن عندما يقذف �سخ�ص تقييماً مبا�رشاً 

وىل اإليه، فاإنه  اإىل هذا الرجل مع نظرتك الأ

يتدخــــــل ليف�ســــــد عليك اكت�ســــــافك الذوقي 

واملعريف واجلمايل واحل�ســــــي، ويحرمك من 

عملية تقييم ال�سخ�ص وفق مفهومك اخلا�ص 

جتــــــاه تقييم النا�ص مما تكــــــّون لديك نتيجة 

جتاربــــــك وعالقاتك وتاريخــــــك الجتماعي 

ن�ساين واملعريف الذي تقف عليه.  والإ

هنا يكون من حقك اأن تقوم مبا قمت به 

نحو الفنان يف قاعة العر�ص تلك واأنت تدافع 

عن حقك يف عملية الكت�ساف والتقييم. 

مر ليختلف كثرياً بالن�سبة لوجودك يف  الأ

حديقة وال�ستمتاع باأنواع الزهور، واكت�ساف 

جمالياتها، ثم ياأتيك �ســــــخ�ص فيف�سد عليك 

متعتك بقذف مفهوم لديه بحق هذا النوع اأو 

ذاك من الورود التي ت�ســــــتمتع بالنظر اإليها، 

و�سم رائحتها. 

كذلك عندما يراك �سخ�ص واأنت حتمل 

رواية جديــــــدة وترغب يف قراءتها، فيخربك 

باأنه قراأها، ويبداأ يف �رشح م�سمونها ح�سب 

مفهومه الذوقي والثقايف، وقد يتجاوز ذلك 

أو ي�ســــــجعك  يحاء لك بعدم قراءتها، ا اإىل الإ

على قراءتها من منطلق ثقافته املحدودة يف 

تلقي ذاك الن�ص الروائي. 

جنوح اخليال 

اأحيانــــــاً يجنــــــح اخليــــــال باملرء �ســــــطر 

منعرجات �ســــــلبية فيم�سي ال�ســــــخ�ص كائناً 

خيالياً حم�ساً لميت اإىل الواقع ب�سلة، فرتاه 

فكار،  يعي�ــــــص يف عامل مــــــن الت�ســــــورات، والأ

والروؤى لي�ســــــتطيع معها اأن يفعل �سيئاً على 

اأر�ص الواقع. 

وهذه ال�سخ�ســــــية تتواجد يف املجتمعات 

الب�رشيــــــة ب�ســــــفة عامــــــة، اإنهــــــا تعتمد على 

الت�سورات الهذيانية وتعي�ص بو�ساطة املخيلة 

كل الطقو�ــــــص احلياتية يف عــــــامل من الوهم 

والتكهنات. 

هنا �ســــــوف اأحتدث ب�ســــــيء مــــــن الق�ص 
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عــــــن هذه ال�سخ�ســــــية حتى 

عاملهــــــا  نلــــــج  اأن  ن�ســــــتطيع 

التكهني ال�سلبي الذي ينبعث 

من املخيلة. 

اأحتدث يف بداية ت�سوري 

ال�سخ�سية  هذه  معامل  لر�سم 

التي هــــــي �ســــــحية للخيال 

ال�سلبي على النحو التايل: 

أ�ســــــّدق ما راأيت  مل اأكن ا

لول اأن �ســــــّدد �سديقي على 

احلروف قائاًل للمرة الثانية 

وهو ي�ســــــّوب نظره اإىل رجل 

عجــــــوز جال�ص علــــــى قارعة 

ر�سيف و�سط �سوق املدينة: هذا �سفق خّيو.

الرجل الــــــذي يعرفه كل �ســــــكان املدينة 

حياء التابعة لها �ســــــواء  والقرى واملناطق والأ

أو �ســــــمعوا به حتى باتت  أوه وجهــــــاً لوجه، ا را

ن ل اأحد يدخلها  املدينة كلها تذّكر با�سمه لأ

ويخرج منها دون اأن ي�سمع هذا ال�سم.

أ�سمع ا�سمه  أنا ا  منذ �ســــــنوات الطفولة وا

أيته،  ب�ســــــكل يومي، لكــــــن مل ي�ســــــبق يل اأن را

وىل التي تقع فيها عيناي على  اإنها املــــــرة الأ

�ســــــحنات وجهه، دنوت اإليه بلهفة ت�ســــــبقني 

نظراتــــــي اإىل مالمح هذا ال�ســــــخ�ص املمّيز 

الذي بات ي�سّكل جزءاً من ذاكرة مدينتي. 

توقفــــــُت مــــــع �ســــــديقي على بعــــــد عدة 

�ســــــفر  أتاأمل وجهه الأ خطوات منه، وغدوت ا

املليء بالتجاعيد، حاجبيه الكثيفتني ب�ســــــعر 

أبي�ص، وقد حتّول البيا�ص فيهما اإىل  خ�سن ا

لون بني فاحت ب�سبب تراكم الغبار كما احلال 

أ�سه. بالن�سبة ل�سعر را

كان يرتــــــدي جلبابــــــاً عتيقاً بنــــــي اللون 

مملوء ببقع زيوت، وفقاعات غريبة، خمّيط 

أبي�ص اللون بطريقة  من كمه بخيط خ�ســــــن ا

أنه ارتداه دون ثياب داخلية  ع�سوائية، يبدو ا

على ج�سده الهزيل الذي يبدو للعيان كطائر 

اللقلق خا�سة عندما يحّرك يديه الراجفتني 
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أثناء احلديث، يرتديــــــه دون اأي ثياب واقية  ا

اأخــــــرى من الــــــربد رغم بــــــرودة الطق�ســــــن 

يتحــــــّدث بلهجة جّدية وب�ســــــوت اأج�ص يكاد 

يخرج من حنجرته بالكاد اإىل �سبي ي�ساركه 

اجللو�ص على الر�سيف ذاته، يلتم�سان دفء 

�سم�ص �سباط ال�سباحية، وبني عبارة واأخرى 

ي�ست�سلم منهوك القوة لنوبة �سعال حاّدة يظن 

الناظر اإليه باأنه �سوف يق�سي بها. 

أ�سه  اكت�سفت مع النظر العميق اإليه اأن را

أو كان  تهتز ب�ســــــكل دائم �سواء اأكان يتحّدث، ا

�سامتاً، يوحي هذا الهتزاز اإىل الناظر اإليه 

وىل باأنه يتح�رّش على �ســــــيء ثمني  للوهلة الأ

فاته. 

ين�ست اإليه ال�ســــــبي املقبل على احلياة 

للتــــــو، والذي يرتدي بنطــــــالً من اجلينز مع 

كنزة �سوف منفو�سة تبدو من البالة، وتظهر 

على ذقنه بدايات الزغب. 

ين�ست بعناية فائقة اإىل احلديث املرّكز 

أنه  الــــــذي يوجهه اإليه �ســــــفق خّيو كمــــــا لو ا

يعظه. 

امتّدت يد ال�سبي خل�سة اإىل جرابه، وهو 

ن�سات التام، �سحب علبة �سجائر،  يف حالة الإ

اأخرج منها �سيجارتني، و�سعهما معا يف فمه 

أ�ســــــعلهما، بو�ســــــاطة ثقاب كربيت، وعندما  وا

تاأكد من اإ�سعالهما ب�سكل جيد، اأخرج واحدة 

من فمه ود�سها بني �سفتي �سفق خّيو وهو ما 

يزال ين�ست و�سفق خّيو يوا�سل حديثه دون 

انقطاع. 

بعد قليل وكانت �ساعتي ت�سري اإىل التا�سعة 

أ�ســــــلع يرتدي  والثلث، توقف بجانبهما رجل ا

أ�سود اللون يحمل كي�ساً �سفافاً  معطفاً طوياًل ا

أنه على معرفة جيدة  مــــــن خبز التنور، وبدا ا

بهما. 

قــــــال: كيف حالك هذا ال�ســــــباح �ســــــفق 

خّيو؟

رفع نظره قائاًل: عاي�ص من قلة املوت يا 

معلم �سبحي. 

قال متجها بكالمه اإىل ال�سبي: واأنت يا 

�سبلي.

قال ال�سبي: بخري يا معلم.

أمانــــــة يف رقبتك يا  ــــــو ا قــــــال: �ســــــفق خّي

�سبلي.

اأجاب ال�سبي: اإنه يف عيني.

أخــــــرج الرجل رغيفــــــني ومدهما اإىل يد  ا

�سفق خّيو متمتماً: خبز حار. 

تناولهما �ســــــفق خّيو قائاًل: كرّث اهلل من 

اأمثالك يا معلم �سبحي. 

ألقــــــى �ســــــخ�ص ال�ســــــالم على  عندئــــــذ ا
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أنني ن�ســــــيت وجوده  �ســــــديقي، فانتبهت اإىل ا

بجانبي، قلت حماولً اإ�رشاكه معي يف النظر: 

كيف عرفت باأنه �سفق خّيو؟

قــــــال: منذ �ســــــنتني ذهبت اإىل امل�ســــــفى 

الوطني لعيادة اأحد اأقربائي املر�سى، راأيت 

�ســــــفق خّيو ممــــــدداً على �رشيــــــر يف الغرفة 

أيته  ذاتها، هناك تعّرفــــــت عليه عن قرب ورا

اأول مرة.

 كان النا�ص يدخلون الغرفة ب�سكل اأفواج 

لي�ص لزيارته، بل لروؤيته وهم ي�ســــــريون اإليه: 

هذا �سفق خّيو.

 اأذكر كانت ردهة امل�سفى تغو�ص بالنا�ص 

لقاء نظرة اإىل �سفق  الذين يريدون الدخول لإ

خيو وكاأنه ممثل �سينما م�سهور، 

طبــــــاء والطبيبات،  كان يدخــــــل عليه الأ

املمر�ســــــون  واملخــــــدرات،  املخــــــدرون 

واملمر�سات، وغالبية زوار املر�سى من جميع 

الطوابــــــق، حتى مدير امل�ســــــفى جاء يتحّدث 

معه وميازحه قائاًل: نّورت م�سفانا بدخولك 

اإليها يا �سفق خّيو. 

كان �سفق خّيو حديث ال�ساعة يف امل�سفى 

أنه م�ســــــوؤول كبري، ثم �سّوب �سديقي  كما لو ا

نظره اإىل ال�ســــــبي مردفاً:كان هذا ال�ســــــبي 

يجل�ص على كر�ســــــي بجانبه، �ســــــمعت بع�ص 

النا�ص يقولون باأنه �سبي م�رّشد، ترك قريته 

والتحق ب�سفق خّيو قائاًل باأنه يريد اأن ي�سبح 

خليفته، يريد اأن يرث تاريخ �سفق خّيو. 

طباء عن  أحــــــد الأ وعندما كان ي�ســــــاأله ا

�ســــــبب وجوده مع �ســــــفق خّيو كان يقول: اإنه 

اأبي. وكان �سفق خّيو يقول: اإنه ابني.

قطع حديثنا وقوف رجل بجانب �ســــــفق 

أخــــــرج ورقة  ــــــو، حتّدث قليــــــاًل معه، ثم ا خّي

نقدية ومّدها اإليه. 

اأخذهــــــا �ســــــفق خّيو، وعندمــــــا ان�رشف 

الرجل اأعطاها لل�ســــــبي الــــــذي نه�ص حالً 

واختفى نحو ربع �ســــــاعة ليعود حاماًل كي�ساً 

�سغرياً يحتوي على قليل من احلالوة، و�رشعا 

فطار.  على الفور بتناول طعام الإ

قال �سديقي: لنذهب، تاأخر الوقت. 

قلت: اذهب اأنت، �سوف اأبقى هنا بع�ص 

أ�ســــــبع من روؤية �ســــــفق خّيو بعد،  الوقــــــت، مل ا

وّدعني �سديقي وبقيت على الر�سيف املقابل 

أنا  ل�سفق خّيو، كانت لدي رغبة للبقاء اأكرث، وا

أ�سمع  اأتعرف على هذا ال�سخ�ص عن قرب، ا

أتاأمل كل حركة  �ســــــوته، اأنظر يف مالحمــــــه، ا

تبدر منه. 

بدا اأمامي اكت�ســــــافاً معرفياً جديداً، بدا 

�سخ�ساً �ســــــحرياً قدم من العامل القدمي، ول 
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ينتمــــــي اإىل هوؤلء النا�ص الذين مي�ســــــون يف 

ال�ســــــارع، اإنه ال�سخ�ص الذي يرتدد ا�سمه يف 

كل حي من اأحياء املدينة اأكرث من اأي ا�ســــــم 

اآخر، ل مير يوم دون اأن يذكره النا�ص مئات 

أماكــــــن وجمال�ص خمتلفة، ويُحكى  املرات يف ا

أبنــــــاء املدينة الذيــــــن يعملون يف  اأن بع�ــــــص ا

مدن اأخرى، �رّشبوا ا�ســــــمه اإليها، فغدا يُذكر 

أي�ســــــاً حتى بــــــدا للبع�ص باأنه  يف تلك املدن ا

أنه من  أو ا �ساطري، ا �سخ�ص ينتمي اإىل عامل الأ

�سنع اخليال ال�سعبي القدمي، وقد ت�رّشب مع 

أل�سنة النا�ص.  الرتاث ال�سفوي على ا

أبناء هذه املدينة،  أنه من ا لكــــــن احلقيقة ا

يعي�ص يف اأحد اأحيائها ال�سعبية الغري منظمة، 

حياء املدقعــــــة التي وجد النا�ص  وهو من الأ

فيها مكاناً ياأويهم مع اأولدهم،يقيهم �سقيع 

ال�ســــــتاء، و�ســــــم�ص ال�ســــــيف، فقاموا بو�سع 

را�سي ال�ساغرة  أياديهم على م�ساحات من الأ ا

أ�سادوا فيها بيوتا طينية  امل�ستملَكة للبلدية، وا

أ�سموه فيما  ب�سكل ع�سوائي حتى ت�سّكل حي ا

بعد حي �سفق خّيو، ن�سبة اإىل ذاك ال�سخ�ص 

أ�ســــــبح  أ يظهر جنمه يف النا�ص، وا الذي بــــــدا

أ�سمه كنار على علم. ا

حياء  أ�سماء الأ  حتى البلدية عندما دّونت ا

الغري منظمة كي ت�سعها �سمن خطة من اأجل 

تنظيمها، وفرزها اإىل مقا�ســــــم �سكنية، راأت 

ن ل اأحد �سيعرف  اأن تدّون احلي با�ســــــمه لأ

موقعه اإن و�ســــــعت ا�ســــــما اآخر، فهو مكتوب 

على مداخل احلي، ويف اأزقته، وعندما يُقام 

عر�ص يف احلي، يُكتب على بطاقات الدعوة: 

يُقــــــام احلفل يف بيت العري�ص الكائن يف حي 

�سفق خّيو. 

اأما اأ�سحاب )ال�رشافي�ص( الذين يعملون 

على اخلــــــط مل يجدوا غــــــري اأن يكتبوا على 

واجهات �سياراتهم: املدينة، �سفق خّيو، حتى 

يُعرف احلي الذي يعملون على خّطه، فتتعاىل 

أ�ســــــوات جباة )ال�رشافي�ص( يف املوقف وهم  ا

غلب من ال�ســــــبية، ينادون الركاب:  على الأ

�سفق خّيو،. �سفق خّيو،. �سفق خّيو. 

وميكن ملن يكــــــون يف املدينة اأن ي�ســــــمع 

هذا ال�ســــــم مئات املــــــرات باأ�ســــــوات جباة 

)ال�رشافي�ص(. 

اإنه �سفق خّيو الذي يهيمن على اأحاديث 

النا�ــــــص يف بيوتهم، وجمال�ســــــهم، واأعمالهم، 

أ�ســــــفارهم، يف اأفراحهــــــم، يف اأحزانهم، يف  وا

جّدهم، وهزلهم. 

عندمــــــا يقول رجل �ســــــاطح اخليال اأمام 

جمــــــع من النا�ــــــص باأنه ميلك مــــــالً، يتناهى 

�ســــــوت خافت من اأحد احل�سور: مثل �سفق 

خّيو.
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 وعندما يقول رجل �ســــــاطح اخليال باأنه 

�ســــــوف ي�ســــــرتي حماًل، يجيب اأحد احل�سور 

ب�ســــــوت خافت، اأو م�سموع: مثل حمل �سفق 

خّيو. 

عندمــــــا يقول رجل متقــــــدم يف العزوبية 

أبواب �سفق  أبواب الزواج، يُقال له: ا باأنه على ا

خّيو. 

حتى عندما يقدم �ســــــخ�ص غري مرغوب 

بــــــه بزيارة اأحد معارفــــــه يف البيت، وعندما 

ي�ستاأذن ل�ستخدام )بيت اخلالء(، يقول اأحد 

�ســــــكان البيت با�ستياء �ســــــديد: دخول �سفق 

خّيو. 

ي �ســــــخ�ص وهو مي�سي يف اأحد  ميكن لأ

طفال ي�سمع  �ســــــوارع املدينة بجانب جمع لالأ

خر قائاًل: �سفق خيو.  اأحدهم يو�سم الآ

كان �ســــــفق خيو فتــــــى جمهــــــولً ل اأحد 

يعرفه، يعمل اأجرياً عند املعلم )جورج( الذي 

قم�ســــــة يف �سوق املدينة،  ميلك حمال لبيع الأ

كان يفتح املحل يف ال�ساد�سة �سباحاً، يكن�ص 

داخل املحل، وحوله ب�ســــــكل جيد بانتظار اأن 

ياأتي معلمه يف ال�ســــــابعة والن�ســــــف، عندئذ 

يهرع �ســــــوب املقهى، يو�ســــــي )زكوان( اأجري 

املقهــــــى الــــــذي مياثله يف العمــــــر كي يجلب 

اإبريقا من ال�ساي مع القرفة. 

بعد عودته بلحظــــــات اإىل املحل، يلحقه 

)زكوان( حاماًل اإبريق ال�ساي ال�ساخن رافعا 

�ســــــوته: �ســــــباح اخلري معلم جــــــورج، اأطيب 

طيب معلم يف ال�سوق. اإبريق �ساي لأ

 يبت�ســــــم املعلم جورج، ويناوله �ســــــيجارة، 

واإن كانت علبة ال�ســــــجائر حتتوي على ثالث 

أربع �سجائر، يناوله العلبة كلها.  أو ا ا

عندها ميالأ �سفق خيو قدحاً من ال�ساي 

ال�ساخن ملعلمه، ثم ميالأ قدحا لنف�سه، ويقف 

كعادته اأمام املحل، يرت�ســــــف ال�ساي، ويدخن 

وهــــــو ينادي الذيــــــن ميّرون بجانــــــب املحل: 

تف�ســــــل.. تف�سل.. اأهاًل و�سهاًل.. تف�سلي يا 

حلى  اأختي.. مال عرائ�ــــــص.. اأحلى قما�ص لأ

عرو�ص. 

ينادي العابرين، وهو يعرف كيف يلتقط 

الزبائن ويدخلهم اإىل املحل حيث املعلم جورج 

الذي ي�ســــــتقبلهم بب�سا�ســــــة وجهه، وعبارات 

الرتحاب وال�سعي. 

ول من  مي�ســــــي �ســــــفق خيو الق�ســــــط الأ

النهــــــار بــــــني واقــــــف، وجال�ص على كر�ســــــي 

حديدي �سغري يحت�سي ال�ساي ويدخن حتى 

تبلغ ال�ســــــاعة الثانية ع�ــــــرشة ظهرا، عندئذ 

يركب الدراجة الهوائية التي ا�ســــــرتاه معلمه 

خلدمة املحل، يتجه اإىل �سوق الهال، ي�سرتي 



ح�سا�سية العالقة بني الواقع واخليال

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2502010

ما يو�سيه به املعلم جورج من �سلع وياأخذها 

اإىل بيته، ثم يعود اإىل عمله حتى تبلغ ال�ساعة 

الثانية والن�ســــــف، حيث يحني موعد ذهاب 

معلمه اإىل الغداء، يغادر املحل قائاًل كعادته: 

املحل اأمانة برقبتك يا �سفق. 

بعد قليل ياأتي )هيبت( العامل يف مطعم 

)اجلزيــــــرة( حامال له وجبــــــة الغداء كعادته 

واملكّونة من �سحن حّم�ص عليه )�ساورما( مع 

ــــــلَطة،  اإبريق من اللنب الرايب، واملخلل، وال�َس

أو ن�ســــــف دجاجة،  أو ربع كيلو غرام كباب، ا ا

آ�ســــــف(  وعندما يحن اإىل الطبخ يو�ســــــي )ا

العامــــــل يف مطعــــــم )الربكــــــة( اأن يح�رش له 

طعام الطبخ املكّون من الرز والفا�ســــــولياء، 

أو املجــــــدرة مع اللحم املطبــــــوخ و املرقة، اأو  ا

الربغل البازلء. 

عندما يفــــــرغ من تنــــــاول الوجبة، يفتح 

درج النقود وي�سع قيمة الطعام يف ال�سحن 

باإذن من معلمه الذي �ســــــمح له اأن ياأخذ من 

أو بغيابه قيمة وجبة  الدرج �سواء بح�سوره، ا

الغــــــداء، وقيمة علبة تبغ ب�ســــــكل يومي عدا 

راتبه ال�ســــــهري الذي ي�سلّمه اإياه املعلم باليد 

نهاية كل �سهر. 

يبقى يف املحل حتى ياأتي معلمه م�ســــــاء، 

يخربه عن الب�ســــــاعة التي باعها خالل هذه 

الفــــــرتة، وبعد قليل يرك�ص �ســــــوب )زكوان( 

أ  يو�سيه اأن يجلب له اإبريقاً من ال�ساي، ويبدا

ن�ساط الن�سف الثاين من العمل الذي ي�ستمر 

اإىل العا�رشة لياًل. 

خــــــالل فرتة القيلولة هــــــذه تخف حركة 

أبــــــواب الكثري من  النا�ص يف ال�ســــــوق، وتُغلق ا

املحالت. 

اأحياناً ي�ســــــعد �ســــــفق خيو اإىل )زريدية( 

قم�ســــــة  الأ علــــــى  حتتــــــوي  التــــــي  املحــــــل 

الحتياطية، 

قم�سة  ي�ستلقي على ظهره على لفائف الأ

حتى ي�ســــــمع �ســــــوت اأحد الداخلني، فينزل 

وي�ســــــتجيب له، واأحياناً ياأتي اآ�سف، وي�سعد 

على الفور ي�ساركه ال�ستلقاء على الظهر يف 

غلب ي�ست�ســــــلم اآ�سف  تلك القيلولة، وعلى الأ

لغفــــــوة حتى يوقظه �ســــــفق خيو بعد �ســــــاعة 

ليذهب اإىل عمله. 

اإنهــــــا القيلولة التي تكون بالن�ســــــبة اإليه 

ف�سحة للتفكري بحياته امل�ستقبلية التي يقلق 

عليهــــــا كل القلق، ولذلــــــك ليّدخر جهداً يف 

�ســــــبيل التخطيط للم�ســــــتقبل واّدخار املال 

الذي �ســــــوف يعينه على �ــــــرشاء بيت يف حي 

جيد من املدينــــــة، والزواج من )فردو�ســــــة( 

اأخت �سديقه اآ�سف اأجري مطعم الربكة. 
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تقفز �ســــــورة فردو�ســــــة اإىل خميلته �سواء 

أو كان لوحده، يتذكر  آ�ســــــف موجودا، ا أكان ا ا

عندما جاءت منذ �سنتني مع اأمها يرافقهما 

اآ�سف ل�رشاء اأقم�سة مبنا�سبة العيد. 

عندمــــــا وقعت عيناه عليهــــــا، خفق قلبه 

ت عروقه ن�سوة، عندها  ول مرة خفقات مالأ لأ

تخّيل باأنه يتزوجها وينجب منها اأطفالً. 

منذ ذلك اليوم عقد �ســــــداقة مع اآ�سف، 

�سبوعية  وغدا كل يوم جمعة حيث عطلتهما الأ

أو يتواعدا  أو يدعوه لزيارته، ا يزوره يف البيت، ا

أو امل�سبح.  للذهاب اإىل ال�سينما ا

 كان �ســــــفق خيــــــو يف الثامنــــــة ع�رش من 

عمره، وكانت )فردو�سة( يف اخلام�سة ع�رش، 

أ واأعطاها وردة عندما فتحت  ذات مرة جترا

له الباب، فاأخذتها ب�رشعة، ود�ستها يف جيبها 

مبت�سمة.

آ�ســــــف حتــــــى تناول الغداء  لبث يف بيت ا

معــــــه، وعــــــاد اإىل البيت م�ــــــرشورا كاأنه عقد 

قرانه عليها. 

بعد نحو �سهرين كتب لها ر�سالة وكعادته 

راح يطــــــرق الباب يوم اجلمعــــــة حتى ينّولها 

الر�ســــــالة، لكنه فجع باآ�ســــــف يفتــــــح الباب 

أنا وحدي  قائاًل: اأهال �ســــــفق، تف�سل، اليوم ا

يف البيت! 

خري اإن �ساء اهلل.  -

اأهلي كلهم ذهبوا لزيارة بيت جدي،   -

ول يرجعون قبل الغروب.

علت غ�سة اإىل حنجرته وهو يرى البيت 

خالياً من ح�ســــــور )فردو�سة( كانت تتق�سد 

رفع �سوتها حتى ي�سمعه �سفق، وكانت تدخل 

أو بع�ص  بني �ســــــاعة واأخرى حاملة ال�ساي، ا

احللويات. 

ن يخّيم �سمت كئيب على اأجواء البيت  الآ

وكاأنه مل يعد منزلً �سكنياً، يتحول اأمام عينيه 

اإىل مغارة يف كهف جمهول.

يف اجلمعة التالية جاءه اآ�سف باكراً اإىل 

البيت واأم�سيا اليوم كله معاً فلبثت الر�سالة 

يف حوزتــــــه مرة اأخرى، راوده اإح�ســــــا�ص باأنه 

يحمــــــل ثقاًل فوق طاقتــــــه، خطرت له اأفكار 

عديــــــدة حتى يتمكن من خاللها الذهاب مع 

أنه مل يفلــــــح رغم عدة  آ�ســــــف اإىل بيتــــــه، اإل ا ا

حماولت. 

�ســــــبوع التايل وعند �ســــــبيحة يوم  يف الأ

اجلمعة، خرج �ســــــفق باكرا من البيت متجهاً 

نحو بيت اآ�سف. 

عندمــــــا طــــــرق الباب، فتحت فردو�ســــــة 

وقالت له: اأهال و�سهاًل �سفق الغايل. 

ابت�ســــــم وو�سع الر�ســــــالة خل�سة يف يدها 
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وهو يدخل متجهاً اإىل حيث غرفة �سديقه. 

أيام فوجئ بها تقف مع  بعــــــد نحو ع�رشة ا

اإحدى الفتيات بالقرب من املحل! 

دنا اإليها �ســــــائاًل بده�سة: خري فردو�سة، 

هل يلزمك �سيء؟! 

قالــــــت: ل، ثــــــم التفتــــــت اإىل الفتاة التي 

متاثلها يف العمر م�ستاأنفة: هذه )ِغنى( ابنة 

خايل، اتفقنا مع اآ�سف كي نذهب اإليه حتى 

ياأخذنا اإىل حمل لن�سرتي حذاء لها. 

يف تلك اللحظة ا�ستعادت ذاكرته كلمات 

اآ�سف وهو يتحدث له عن عالقته العاطفية 

بابنة خاله )غنــــــى( وليدري ملاذا راح يقارن 

بــــــني جمالها وجمال فردو�ســــــة وهــــــو يتاأمل 

أثناء ذلك وب�ســــــيء من اخلفة  الوجهني، ويف ا

التي افتعلها عندما و�ســــــع الر�سالة يف كفها 

اأمام باب البيت، راحت فردو�ســــــة ت�ســــــع يف 

كفه ورقــــــة مطوية، وعلى الفــــــور ان�رشفت 

الفتاتان نحو مطعم الربكة. 

د�ص �ســــــفق الورقة املطوية يف جيبه وهو 

يلحقهمــــــا بنظراته حتــــــى اختفتا يف زحمة 

ت �ســــــوق املدينة وكاأنها  ج�ســــــاد التي مالأ الأ

تبحث لهــــــا عن موطــــــئ قدم، وقف �ســــــفق 

يف واجهــــــة املحل ثانية وغدا يردد ب�ســــــوته 

للعابرين: تف�ســــــل.. اأهاًل و�سهاًل تف�سلي يا 

اأخت.. عندنا اأحلى واأجود اأقم�سة عرائ�ص. 

يردد ذلك وهو ينتظر اأن مي�سي الوقت 

حتى ين�رشف املعلم جورج، وينفرد لقراءة ما 

وىل،  كتبته فردو�ســــــة كجواب على ر�سالته الأ

مر بيده لقال: اذهب اليوم باكراً  ولو كان الأ

اإىل الغداء يامعلم جورج. 

م�سى الوقت متثاقاًل وهو ينتظر نهو�ص 

معلمه من الكر�ســــــي بــــــني فينة واأخرى حتى 

نه�ص معلمه من كر�سيه متجهاً �سوب موقف 

)ال�رشفي�ص( الذي ياأخذه اإىل البيت، عندئذ 

�رشت رع�ســــــة يف عروق �ســــــفق وهــــــو يجل�ص 

مكان املعلم على الكر�ســــــي ويفتح ال�سفحة 

املطوية بعناية فائقة حتى بدت وردة �سغرية، 

وفاحت الورقة برائحة عطر بّخته فردو�سة 

على ال�ســــــفحة امللونة التــــــي حملت كلمــات 

حبيبته. 

كانــــــت تلك الر�ســــــالة اجلوابيــــــة مبثابة 

مرحلة حتول عاطفي بالن�ســــــبة ل�سفق، فقد 

اأخربته باأن قلبها يخفق بحبه، وخيالها ي�رشد 

به حتى �ســــــاعة ال�سفق، ولتدري ملاذا تتخيل 

أنه �سوف يقع عليها بقدرة  يف تلك ال�ســــــاعة ا

قادر، ياأخذها اإىل ف�ســــــحة خ�ــــــرشاء لاأحد 

فيها غريهمــــــا، وقبل اأن ينه�ــــــص اأهلها من 

النوم يعيدها على جناحيه اإىل فرا�سها. 
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ويف نهاية الر�ســــــالة قالت باأنها ا�سطرت 

اإىل احلديــــــث مع ابنــــــة خالهــــــا )غنى( عن 

م�ســــــاعرها اجليا�ســــــة نحوه، واأخربتها غنى 

أته  باأنها راأت فيه �سخ�ســــــاً مثاليــــــاً عندما را

يف املحل، طوى �ســــــفق الورقة واأعادها كما 

كانت اإىل جيبه، وغدا ينظر اإىل عالقته بها 

بكثري من اجلدية، ومل يكن يعلم بالوقت الذي 

مي�سي حتى فوجئ بدخول معلمه، عند ذاك 

ول من العمل م�ســــــى  اأدرك باأن الق�ســــــط الأ

دون اأن يتناول الغداء، وحت�س�ص للتو بوخزات 

اجلوع تنخر معدته. 

عندما عــــــاد اإىل البيت، مل ينم تلك الليلة 

ن فردو�سة تكون  بانتظار اأن يحني ال�ســــــفق لأ

م�ستيقظة يف ذاك الوقت وتتخيل باأنه �سوف 

أنه لو  يقــــــع عليها بقــــــدرة قادر، وكم متنــــــى ا

امتلك تلك املقدرة اخلفيــــــة وحقق لها تلك 

منيــــــة، لكنه يف تلــــــك اللحظات اأدرك باأن  الأ

ن�ســــــان ميلك طاقة حمــــــدودة، واأن خياله  الإ

ي�سطح اإىل ما تعجز عنه طاقته املحدودة. 

أ �ســــــفق ير�ســــــم ملرحلة الزواج املقبلة،  بدا

أجــــــره ما اأمكن حتــــــى اإنه طلب  يدخــــــر من ا

مــــــن معلمــــــه اأن يذهــــــب اإىل البيــــــت ويعود 

بو�ســــــاطة الدراجــــــة الهوائيــــــة ليوفــــــر اأجر 

ركوب )ال�رشافي�ص(، وبعد نحو �ســــــهرين من 

ذلك طلب من معلمــــــه اأن يزيد اأجره قلياًل، 

فا�ســــــتجاب له املعلم وهو يقــــــول: اأنت عامل 

ن�سيط واأمني يا�سفق وت�ستحق الزيادة. 

اأما بالن�ســــــبة للبيت يا�ســــــفق، رها �سوف 

أبَويك يف هذا  تتــــــزوج، وتقيم مع زوجتــــــك وا

البيت الكبري، �سوف تقوم ببناء غرفة جديدة 

لكما، جتري ت�ســــــليحات علــــــى البيت حتى 

يكون منا�ســــــباً حلياتك اجلديدة، قد يزورك 

أنا�ص  معلمك، يزورك اأهل فردو�ســــــة، يدخل ا

ول مرة لتقدمي التهنئة.  اإىل بيتك لأ

ينظــــــر اإىل البيت الطينــــــي القدمي الذي 

أبوه لبنــــــة لبنة يف هذه امل�ســــــاحة التي  بنــــــاه ا

راآها �ســــــاغرة وراأى النا�ص يبنون بيوتاً طينية 

ع�سوائية فيها. 

أبــــــوه عازباً من  كان ذلــــــك عندمــــــا جاء ا

القرية وقرر اأن يقيم يف املدينة. 

أتــــــرى كل هذه  اأحيانــــــاً يقــــــول ل�ســــــفق: ا

البيوت يا�ســــــفق، عندما بنيــــــُت هذا البيت مل 

تكــــــن موجوداً، كانت خم�ســــــة بيوت يف هذا 

را�ســــــي �ساغرة حتى  احلي، كانت كل هذه الأ

حدود املدينة. 

أربعمئة مرت  عندها و�سع يده على م�ساحة ا

ر�ص وقام بتحديدها بو�ساطة حجارة  من الأ

�ســــــوداء، وبنى فيها غرفتني طينيتني كما هو 
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احلال بالن�ســــــبة للفقراء الذين توافدوا من 

القرى اإىل املدينة بحثاً من م�سادر املعي�سة. 

عمــــــل )ظاهــــــر خيــــــو( يف البنــــــاء حتى 

ي�ستطيع جمع مبلغ كي يتزوج به، كان يخرج 

من بيته �ساعة ال�ســــــفق، ويعود مع الغروب، 

بعد خم�ص �ســــــنوات من العمــــــل غدا موؤهاًل 

للزواج، عندذاك راح يخطب اإحدى الفتيات 

حد زمالئــــــه يف العمل، وعندما  القريبات لأ

متــــــت املوافقة، كانــــــت يف بيتــــــه زوجة بعد 

�سهر. 

مل تلبث ال�سيدة /�َسَكْن/ وقتاً طوياًل حتى 

حملــــــت، فبعد ثالثة �ســــــهور ظهــــــرت عليها 

اأعرا�ــــــص احلمل، عندئذ ذهبــــــت اإىل الداية 

التي اأكدت لها احلمل، وبعد ثمانية �ســــــهور 

أ�ســــــماها  ون�ســــــف من احلمــــــل اأجنبت بنتاً ا

أبوهــــــا بعد يومني من ولدتهــــــا )رها(، لكن  ا

ال�سيدة /�سكن/ اأح�ست باأنها مل تتخل�ص بعد 

مــــــن اأعرا�ص احلمل، وعندما اأخربت الداية 

نها  بذلك اأجابتهــــــا الداية باأنهــــــا واهمة، لأ

أيام �ســــــتتخل�ص من  وىل، وبعــــــد ا الــــــولدة الأ

ذاك ال�سعور، ولبثت /�سكن/ على اإح�سا�سها 

باأنها ماتزال تعــــــاين اأعرا�ص احلمل وكاأنها 

مل تنجــــــب، وبالفعــــــل حدث ما �ســــــار حديث 

ال�ســــــاعة يف املدينة كلها، فقد ا�ستدت عليها 

وخزات املخا�ص حتى تكللت �ســــــاعة ال�سفق 

بولدة ولــــــد ولدة طبيعية بعد �ســــــهرين من 

ولدة اأختــــــه، و�رشعــــــان مــــــا انت�رش اخلرب يف 

طباء للتاأكد  اأرجاء املدينة، فح�رش بع�ص الأ

مــــــن هذه الظاهرة التي راأوها و�ســــــمعوا بها 

اأول مرة دون اأن يجدوا اأي تف�سري لها، ولكن 

الداية ح�رشت وقدمت تف�سريها الديني لهذه 

أ�سمع واأرى  أي�ساً ا أنا ا الظاهرة قائلة: �سحيح ا

هذه احلالة الغريبة اأول مرة يف حياتي، لكن 

أنه بقــــــدرة قادر وقع حمل جديد على  يبدو ا

حمل �ســــــابق، ول اأملك غري اأن اأقول: هلل يف 

خلقه �سوؤون. 

أنــــــه اأطلق على  عنــــــدذاك قال ظاهــــــر با

مولــــــوده اجلديد ا�ســــــم /�ســــــفق/ ومنذ ذلك 

أ يُقال لــــــه: الذي ولــــــد بعد اأخته  اليــــــوم بدا

ب�ســــــهرين، حتى عندما مت ت�سجيله يف القيد 

املدين ذهب املوظف اإىل مديره قائاًل: كيف 

أ�ســــــعه تواأماً وقد ولد بعد اأخته ب�ســــــهرين،  ا

أكتــــــب تاريخ الولدة  أفعــــــل ذلك كيف ا واإن مل ا

أبيه  الذي يكون بعد ولدة اأخته من اأمه ومن ا

ب�سهرين؟! 

قال له اأمني ال�سجل املدين: اكتب الواقع 

أو نق�سان.  دون زيادة ا

عندما بلغ �سفق العا�رشة من عمره، غدا 
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أبوه احلّم�ص وياأتي به اإىل البيت،  ي�سرتي له ا

فتقوم اأمه بنقعه يف املاء منذ امل�ســــــاء وحتى 

ال�ســــــباح، حيث تنتفخ حبة احلم�ص ويكون 

جاهزاً لل�سلق، فتقوم �سباحاً ب�سلقه وو�سعه 

يف اإناء، ثم ت�ســــــع يف اأعاله كاأ�ســــــاً، وتغّطيه 

أبي�ص حتى يحافظ على �سخونته. بقما�ص ا

ينه�ص �سفق يف ال�ســــــباح الباكر، يتناول 

فطــــــار املّكون من �ســــــاي ولنب، ثم  طعــــــام الإ

يحمــــــل اإناء احلّم�ص ويدور به يف ال�ســــــوارع 

وهــــــو ينادي: حّم�ــــــص، حّم�ص، حــــــار وتازة 

ياحّم�ص. 

أيام  ميار�ص �ســــــفق هــــــذا العمل خــــــالل ا

أمــــــا يف  عطــــــال املدر�ســــــية يف ال�ســــــتاء، ا الأ

ال�ســــــيف، فيذهب اإىل معمل بيع املثلجات، 

يعطيه �ســــــاحب املعمل براداً �سغرياً مملوءاً 

بقطــــــع البوظــــــة، يعلّقه على كتفه بو�ســــــاطة 

حياء  احلــــــزام املثبت بــــــه، ويدور بــــــه يف الأ

مناديــــــاً: بوظة، بوظة، يــــــا اهلل يا بوظة، بّرد 

قلبك يا م�سّوب.

عندما بلغ �سفق الرابعة ع�رشة من عمره، 

أبوه من  وكان يف ال�ســــــف ال�ســــــابع، اأخرجه ا

املدر�سة حتى يعمل ب�سكل يومي ويعينه على 

املعي�ســــــة، وعند ذاك اأدركت /�ســــــكن/ باأنها 

لن حتظى باحلمل مــــــرة اأخرى، واأن حملها 

خري لها. ول والأ الغريب كان احلمل الأ

َعِمل ابنها �ســــــنة يف �ســــــالة �سينما حيث 

أ  كان يكن�ص ال�ســــــالة كل �سباح، وعندما تبدا

العرو�ــــــص يدور بقطــــــع الكاتو والب�ســــــكوت 

وزجاجات ال�ســــــوائل على احل�سور، ثم يعود 

اإىل )البوفيه( يقوم مبا يتم تكليفه به. 

بعد �سنة من عمله يف ال�سينما وبينما كان 

يام يف ال�ســــــوق مارا بجانب  مي�ســــــي اأحد الأ

قم�ســــــة �سمع �ســــــوتا ينادي به: يا  حمالت الأ

�ســــــبي، يا �ســــــبي، توقف ونظــــــر اإىل الرجل 

الذي يناديه من داخل حمل، فاأ�سار له الرجل 

اجلال�ــــــص خلف طاولة براحــــــة كفه ليدخل، 

عندئذ مــــــد خطواته اإىل الداخل حتى وقف 

قبالة الرجل الذي قال على الفور: 

اإي�ص ت�ستغل يا �سبي؟   -

أ�ستغل يف ال�سينما.  قال: ا  -

قال: يلزمني �ســــــبي بعمرك حتى   -

ي�ستغل عندي يف املحل. 

رغم اأن املعلــــــم جورج طلب اإليه اأن يجد 

لــــــه اأحد معارفه للعمــــــل، اإل اأن فكرة العمل 

قفــــــزت اإىل خميلته وارتاح لهــــــا، بعد يومني 

وعندمــــــا ا�ســــــتقر على فكرة ترك ال�ســــــينما 

بيــــــه باأنه يريد اأن  والعمــــــل يف املحل، قال لأ

يرتك العمل يف ال�ســــــينما، ويعمــــــل يف اأحد 
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قم�ســــــة، ويف �ســــــبيحة اليوم  حمالت بيع الأ

التايل ا�ســــــتاأذن معلمه برتك املحل وذهب مع 

أبيه اإىل حيث حمــــــل املعلم جورج قائاًل باأنه  ا

ترك عمله يف ال�سينما ويريد اأن يعمل عنده، 

رّحــــــب به املعلم جورج وقــــــال: عفارم عليك 

يا�سفق، وجعله يبا�رش العمل ذات اليوم. 

عندمــــــا بلــــــغ �ســــــفق خيــــــو الع�رشين من 

أ ا�ســــــمه ينت�ــــــرش يف اأرجاء املدينة  عمره، بدا

وذلك عندما زار �سديقه اآ�سف يوم اجلمعة 

كعادتــــــه، ويُقال باأنه دخل بيت اخلالء، وبعد 

ق�ساء حاجته فوجئ باأن املياه مقطوعة.

ارتبك وهو يفكر بطريقة للغ�ســــــل، فوقع 

نظره على زجاجة مو�سوعة يف اإحدى زوايا 

بيت اخلالء، بدت له باأنها مملوءة باملاء، فتح 

�سّدادة الزجاجة و�ســــــار يغت�سل مبا حتتويه 

من مياه، وبعد اأن فرغ، اأح�ص بحرقة مو�سع 

الغ�سل، ا�ستدت عليه احلرقة حتى خرج من 

بيت اخلالء وغدا يرتاق�ص وي�رشخ من �سدة 

مل الذي التهب يف اأعلى �ساقيه.  الأ

عندئذ علم اأهل البيت باأنه ا�ستخدم مادة 

)الترن( بــــــدل من املاء، ويحكى اأن �ســــــديقه 

آ�ســــــف كان قد قام بطلي ال�رشيــــــر العائلي  ا

الكبري الذي ينامون عليه جميعا على �سطح 

البيت يف ال�ســــــيف، وعندما زاد �ســــــيء من 

)الترن( الذي خلطه مــــــع علبة الطالء، ترك 

الزجاجة يف بيت اخلالء، وبعد نحو �ســــــاعة 

جاء �سفق خيو ووقع له ما وقع، وعلى الفور 

طباء.  مت نقله اإىل عيادة اأحد الأ

ومن جانب اآخر يُروى اأن �سفق دخل بيت 

اخلالء ذات يــــــوم، وبعد قليــــــل دخلت عليه 

آ�ســــــف الذي كظم غيظه،  فردو�ســــــة، فراآها ا

وراح يفّكــــــر بطريقة ذكية ينتقم بها من هذا 

ال�ســــــديق اخلائن للع�ــــــرشة، فخطط لطالء 

ال�رشيــــــر يوم اجلمعة وهو علــــــى علم بزيارة 

�سديقه. 

عندما فرغ من ذلك و�سع الزجاجة التي 

حتتوي على ما ف�ســــــل مــــــن )الترن( يف بيت 

اخلالء. 

جاء �سفق يف موعده، وعند الع�رش طلب 

آ�ســــــف  اأن ي�ســــــتخدم بيت اخلالء، فاأذن له ا

بذلك بعد اأن �ســــــبقه واأفرغ حمتوى الزجاجة 

يف اإبريق املاء املوجود يف بيت اخلالء، وحدث 

له ما حدث، والدليــــــل اأن العالقة انقطعت 

بني ال�سابني، واأن اآ�سف ي�سيع يف النا�ص باأن 

مر  �ســــــفق فقد رجولته يف هــــــذه الواقعة، الأ

الذي وقف حائال بينه وبني اأي خطوة ميكن 

أُ�ســــــيع باأن  له اأن يخطوها نحو الزواج، فقد ا

�ســــــفق خيو تلقــــــى العقاب الغــــــري مبا�رش من 
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�سديقه، وهو رجل خائن ل يوؤمَتَن على مال 

اأو عر�ص. 

أراد �سفق خيو اأن يكّذب هذه  من جانبه ا

مر وقع  �ســــــاعة وهو يقول للنا�ص بــــــاأن الأ الإ

مبح�ص �سدفة عندما عزمه �سديقه اآ�سف 

معاء املح�ســــــوة  لتنــــــاول الغداء املكّون من الأ

بالــــــرز، فلبــــــى دعوتــــــه، وبعد الغــــــداء �رشبا 

ال�ســــــاي، وت�ســــــليا بورق اللعب حتى الع�رش، 

عندها ا�ســــــتاأذن �ســــــديقه ل�ســــــتخدام بيت 

اخلالء، وهناك اكت�ســــــف عدم وجود املاء يف 

بريق املوجود يف بيت اخلالء، وعندما وقع  الإ

نظره على الزجاجة، ظن باأنها حتتوي على 

املاء لل�سَبه ال�سديد بني ال�سائلني، فا�ستخدم 

حمتوى الزجاجة، وجرى له ما جرى ق�ســــــاء 

وقدراً. 

 لكنه خا�ســــــم اآ�سف ب�ســــــبب اإهماله يف 

عــــــدم حتذيره مــــــن حمتوى هــــــذه الزجاجة 

عندما ا�ســــــتاأذنه يف ا�ســــــتخدام بيت اخلالء، 

مر ب�سالم كاأن �سيئاً مل يحدث.  وقد م�سى الأ

مر ب�سالم وفق رواية �سفق خيو،  م�سى الأ

اإل اأن النا�ص بدوؤوا يالحظون عليه ت�رشفات 

مريبة عندما عاد اإىل عمله بعد �سهرين من 

البقاء يف البيت لتلقي العالج، فيمكن له اأن 

يت�رشف ت�رشفات غري لبقة ب�ســــــكل مفاجئ 

يف جمع من النا�ص، كاأن ي�سحك دون �سبب، 

أو بغتة  ول ي�ستطيع مقاومة موجة ال�سحك، ا

تنهمر دمــــــوع من عينيه، ويغــــــور يف البكاء، 

أمــــــام جمع من  أو يُخــــــرج ريحاً مع �ســــــوت ا ا

النا�ص ب�سكل يوحي باأن ذلك يحدث خارجاً 

عن اإرادتــــــه، واأحياناً عندما يكون يف جمل�ص 

ويتحــــــدث بع�ص النا�ص، ي�ســــــدر منه �رشاخ 

مباغت: ب�ص.. ب�ص..

لحــــــظ عليه معلمــــــه هــــــذه الت�رشفات 

املريبة التــــــي حتدث اأمام الزبائن، لكنه علم 

يام قد  باأن ذلك يحدث رغمــــــاً عنه، ومع الأ

مني واملخل�ص  يتماثل لل�سفاء، اإنه �سفق خيو الأ

والن�سيط الذي من ال�سعب اأن يحظى ببديل 

له. 

بعد �ســــــنتني من احلادث الــــــذي تعر�ص 

له تزوجت فردو�سة، فاأ�ســــــيب �سفق بنك�سة 

ألزمته البقاء يف فرا�ص املر�ص �ستة �سهور.  ا

كانت فردو�سة هي امل�ستقبل الذي ين�سده، 

ول الذي دغدغ �سغاف فوؤاده. احلب الأ

 ها هي تر�ســــــل له ر�سالة مع ِغنى تقول 

آ�ســــــف هددها مبا ل يُحمد عقباه  فيها باأن ا

نه خرب  اإذا ا�ستمرت عالقتها اخلفية ب�سفق لأ

كرب  مر الأ عن ر�ســــــائل متبادلة بينهمــــــا، والأ

بيه باأن فردو�ســــــة ميكن  أنه اأملح لأ من هــــــذا ا
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اأن تهرب مع �ســــــفق، فلم يكن بو�ســــــعها غري 

املوافقة على الزواج من �سخ�ص تقّدم اإليها 

أبوها بع�ص ال�سدة حتى تقبل  عندما مار�ص ا

الــــــزواج، قال لها عبارة واحدة: اأف�ســــــل لك 

أ�سمح  نني ل ا ولنا اأن تتزوجي ب�سرت يا بنتي لأ

بغري ذلك.

بعد اأن متائل �ســــــفق لل�ســــــفاء وعاد اإىل 

عمله، فوجئ ب�سبي يعمل مكانه.

 قال له املعلم جورج: هذا )نق�ســــــو( عمل 

يف املحل بغيابك يا �سفق، على العموم اعمال 

معاً حتى نرى ما يحدث، 

اأدرك �ســــــفق باأن املعلم ق�سد بكالمه اإن 

كان قد تخلّ�ص خالل هذه ال�ســــــهور من تلك 

أمــــــام النا�ص ول  الت�رشفات التــــــي جتتاحه ا

يج�رش ال�سيطرة عليها. 

أ ي�سعى ما بجهده حتى يقاوم  من جانبه بدا

هذه الت�رشفات ويتحكم بها، وا�ستعان ببع�ص 

مر  طباء مل�ساعدته، لكنه ف�سل يف ذلك، الأ الأ

الذي جعل املعلم جورج يتخذ قراره النهائي 

أ النا�ص  بعد �سنة اأخرى من النتظار، حيث بدا

يتحلّقون حول املحل قائلني ل�سفق با�ستهزاء: 

�سفق، �ســــــفق، هيا..، فيفعلها وي�سفق عّمال 

أ�ســــــحاب  املحالت املجاورة، حتى اإن بع�ص ا

املحالت عندما يزورون املعلم جورج يعلّقون 

على �سفق: اأما زلت..؟ في�سحك وهو يفعلها 

ب�سكل متوا�سل. 

أنــــــت عملت يف هذا  قــــــال املعلم جورج: ا

املحل ع�رش �ســــــنوات، لكن يا بني منذ واقعة 

أ�ســــــرب عليــــــك لعلك تتعافى من  أنا ا )الترن( وا

أثر ال�سدمة.  ا

جمد �ســــــفق قبالة معلمه با�ستغراب وهو 

ي�ســــــغي اإىل لهجته اجلادة التي يتحدث بها 

وكاأنه يتحدث اإىل �سخ�ص موبوء، فقال: نعم 

ألب�ص.  أنا ا ل، وا يا معلم جورج، اأنت تف�سّ

قالها وهو ينظر اإىل )نق�ســــــو( نظرة َمن 

جــــــاء ليخطف من فمه لقمــــــة العي�ص، وكان 

قبــــــل ذلك يعتربه زمياًل لــــــه يف العمل، يقول 

له: 

نق�ســــــبند، اأنت اأخي، اأراك اأكرث مما اأرى 

اأهلي.

أي�ســــــاً اأخي يا   فيجيــــــب نق�ســــــو: واأنت ا

�سفق. 

ا�ســــــتاأنف املعلم جورج كالمه احلا�ســــــم: 

ابحث عن عمل اآخر يا �سفق، نق�سبند وحده 

يكفي خلدمة املحل. 

علت غ�ســــــته اإىل حنجرته، ثم راح ينظر 

قم�سة التي اأم�سى معها ع�رش �سنوات  اإىل الأ

مــــــن عمره، نظــــــر اإىل )الزريدية( التي طاملا 
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خذ ق�ســــــط من  متدد فيهــــــا على ظهــــــره لأ

الراحة، نظر اإىل الباب الذي يرفعه كل يوم 

يف ال�ساد�ســــــة �ســــــباحاً، ويغلقه يف العا�رشة 

لياًل..

اغرورقــــــت عينــــــاه بالدموع وهــــــو يوزع 

نظراته بني معلمه، وبني نق�سو، ثم بعد قليل 

غادر بخطوات باردة والغ�سة تعلو حنجرته 

أنــــــه يغادر عاملا كاماًل، يغــــــادر حياة كاملة  كا

ولي�ص حماًل �سغرياً كان يعمل فيه اأجرياً. 

بعــــــد عدة خطــــــوات، اأح�ــــــص باأنه مل يعد 

يقوى على امل�ســــــري، فجل�ص على الر�ســــــيف 

نحو ن�سف �ساعة، ثم نه�ص واأكمل بخطواته 

املرتنحة �ســــــوب البيت والدمــــــوع تنهمر من 

عينيه. 

أنه لن يعود �سباحاً  كان كل ما يحزنه هو ا

اإىل عمله، لن يعود اإىل ممار�سة تلك الطقو�ص 

اليومية. 

أ ينظر  مور جتلو اأمامه، بدا للتو بداأت الأ

حــــــداث التي وقعت لــــــه نظرات اأكرث  اإىل الأ

مرونة وواقعية. 

أمــــــام نداء فتاة  يدرك كم كان �ســــــعيفاً ا

أغــــــّرت به، واأفقدته �ســــــديقا لي�ــــــص عزيزاً  ا

فح�ســــــب، بــــــل رحيماً وحكيمــــــاً يف رد فعله، 

وكان ميكــــــن له اأن ي�رشع يف قتله وقتل اأخته، 

ويجعل عداء مزمناً بني عائلتني. 

جري الب�ســــــيط تبدر منه مواقف  ذاك الأ

حكيمــــــة كــــــرد فعل علــــــى ت�رشف �ســــــديقه 

ال�سلبي، وكان ميكن لهذا ال�سديق اأن يدخل 

أبويه طالبا فردو�سة  بب�ســــــاطة اإىل البيت مع ا

للزواج. 

ن تزّوجــــــْت اأختــــــه، وابتعد عن ذاك   الآ

ال�ســــــديق الغري موثوق به بعــــــد اأن وّجه اإليه 

عقابا راأى فيه احلكمــــــة اأكرث من اأي عقاب 

اآخر. 

اجتاحته نوبة من البكاء ب�ســــــوت مرتفع 

كاأنه طفل �سغري، رافقها �سعور باأنه �سخ�ص 

متطفل على احلياة، وهو غري جدير بالعي�ص 

فيها، حتى معلمه طرده من العمل، وا�ستبدله 

ب�سخ�ص نافع اآخر. 

اأم�سى �سفق ثالث �سنوات دون اأن يخرج 

من البيت، ويُقــــــال باأنه بات يخاف اخلروج 

حتى اإىل ال�ســــــارع، وعندما يكون جال�ساً يف 

فنــــــاء البيت ويُطرق الباب، يهرع م�رشعاً اإىل 

الداخل دون اأن يجعل اأحداً يراه. 

أبوه باأنه �سوف يخ�رش ابنه الوحيد،  اأح�ص ا

أ ي�ســــــتعني بالطب ال�ســــــعبي بعد اأن فقد  فبدا

مرا�ص النف�سية  مل ب�سفائه لدى اأطباء الأ الأ

والع�ســــــبية التي دخــــــل عياداتهم يف غالبية 

مدن البالد، ثم اهتدى اإىل ال�ستعانة ببع�ص 
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رواح ال�رشيرة  ال�ســــــيوخ املعروفني بطــــــرد الأ

والو�ساو�ص، لكن دون جدوى. 

بيه باأنه يريد اأن ي�ســــــرتي  ذات يوم قال لأ

ح�ســــــاناً وعربة خ�سبية حتى يعمل يف �رشاء 

حياء ال�ســــــعبية وبيعه  اخلبــــــز الياب�ص من الأ

اإىل اأحد التجار الذين ي�سرتون اخلبز الياب�ص 

ويبيعونه اإىل مربي املوا�سي. 

أبوه اأن ي�ستدين مبلغاً اآخر اإ�سافة  ا�سطر ا

اإىل مــــــا تراكمت عليه مــــــن الديون نتيجة ما 

حل بابنه الوحيد، وا�سرتى له مبتغاه. 

كان ظاهر خيو على ا�ســــــتعداد لفعل اأي 

�ســــــيء من اأجل اأن يلبي طلبــــــاً لبنه، يذهب 

يف مو�ســــــم احل�ســــــاد للعمل طباخــــــاً لعمال 

احل�ســــــادة، مي�سي �ســــــهرين يف القرى حتى 

أتــــــي مببلغ يلبي بــــــه اإحدى طلبــــــات ابنه،  يا

قربــــــاء، واجلريان، يقول:  وعندما يعاتبه الأ

لتلوموين، اإنه ابني الوحيد. 

غنياء  بــــــل اأحياناً يذهــــــب اإىل اأقربائه الأ

يف القرى البعيدة حتى يعطوه زكاة اأموالهم، 

في�ســــــفقون به قائلني: كان اهلل بعونه،. لي�ص 

له غري ابن واحد، ووقع له ما وقع. 

حياء ال�سعبية  غدا �سفق خيو يتجول يف الأ

وهو ينادي باأعلى �سوته: /خبز ياب�ص، اللي 

عنده خبز ياب�ص للبيع/. 

ويف امل�ســــــاء يفر�ص ما ا�سرتى من اخلبز 

على �سطح الدار حتى يكرث، وياأخذه ب�سيارة 

اإىل التاجر الذي ي�سعه على القّبان ال�سخم، 

وينقده قيمته. 

بعد �ســــــنة ون�سف فوجئ �سفق خيو ذات 

�سباح مبوت حماره يف الزريبة..

اأتى ب�سيارة وربط قدميه بها، وراح يرميه 

خارج املدينة. 

عنــــــد عودته، اجتــــــه اإىل املــــــزاد، وجلب 

�سخ�ســــــاً ا�ســــــرتى منه العربة اخل�سبية وهو 

بيه: لن�ســــــيب يل يف هذه املهنة بعد  يقول لأ

موت ح�ساين. 

بعد ذلك انقلب �سفق خيو عك�ص ما كان 

عليه، فغدا مي�ســــــي كل اأوقاته خارج البيت، 

قرباء يف القرى البعيدة، يدخل بيوت  يزور الأ

اجلريان، بيوت املعارف، ويتحدث مبا يخطر 

أ�ســــــيع يف املدينة باأن �سفق  له على بال حتى ا

خيو ُجن. 

بداأت ال�ســــــنوات مت�ســــــي و�ســــــفق خيو 

مل  أبوه الأ يراوح يف هذه احلــــــال، وقد فقد ا

يف �ســــــفائه، فهو اإما يبقى يف البيت دون اأن 

أو يبقى خارج البيت وليدخله اإل  يراه اأحد، ا

نادراً ويف اأوقات متاأخرة من الليل. 

تزوجت اأخته رها، وبعد ذلك ماتت اأمه، 

أبوه.  ثم حلقها ا
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وفجاأة راأى �سفق نف�سه وحيداً يف البيت 

دون اأن تربطه عالقة باأحد. 

يجل�ــــــص يف البيــــــت م�ست�ســــــلما ملوجات 

ــــــل باأنه يتزّوج  حــــــالم التي جتتاحه، يتخّي الأ

فتاة جميلة، ينجب منها اأطفال، ي�سكن بناء 

يف املدينة، يّدخر اأموال يف امل�رشف، ي�سرتي 

أبنية وعقارات، ويتاجر بها.  ا

ياأتيــــــه اجلوار وهم يقدمــــــون له فطرات 

ال�ســــــيام، وال�ســــــدقات، يتحــــــدث لهم عن 

اأحالمه وكاأنها حقيقة. 

يقول باأنه ميلك �ســــــققا �ســــــكنية، اأرا�ص 

زراعية، �سيارات، اأموالً يف امل�رشف. 

وبني حني واآخر كلمــــــا يرى فتاة جميلة، 

ي�ســــــطح به اخليال باأنهــــــا زوجته بالفعل وله 

منها خم�سة اأولد، وثالث بنات، يت�رشف كما 

أنه اأب، وي�ســــــع �رشوطاً ملن ياأتي خلطبة  لو ا

بناته، يتحدث بذلــــــك للنا�ص الذين يلتقيهم، 

أنــــــه اأخفى هذه احلقيقة عن النا�ص  ويقول با

حتى ليُ�ساب باحل�سد، اأما زوجته واأولده، 

فاإنهم يعي�سون يف بيت اآخر. 

بعد عدة �سهور، ي�سيع يف النا�ص باأنه اتفق 

مع فتاة اأخرى للزواج بها، وقد قبلت اأن تعي�ص 

معه يف البيت الذي ي�سكنه، اأما البيت الثاين 

ولدها. وىل ولأ فيبقى لزوجته الأ

قرباء خلطبتها،  ي�ســــــطحب معه اأحد الأ

في�ســــــحك اأهل الفتــــــاة وهم يقولــــــون: ِنعم 

أتيت البارحة، ملا  الن�ســــــب يا �ســــــفق خيو، لو ا

�سبقك َمن جاء خلطبتها ووافقْت عليه. 

أنــــــه تاأخر، والزواج  يعــــــود قائاًل للنا�ص با

ن�سيب، بعد �سهور اأخرى ياأخذ بع�ص النا�ص 

معه اإىل بيــــــت اآخر طالباً الزواج من ابنتهم، 

في�سمع ذات اجلواب. 

يق�سم للنا�ص باأن الفتاة قالت له: اإن كنت 

حتبني يا�سفق، عرّب عن حمبتك يل بالفعل.

قلت: كيف؟  -

تعــــــال واخطبني، و�ســــــوف  قالت:   -

اأوافق عليك حتى لو رف�ســــــك اأهلي جميعاً، 

�ســــــوف اأحتداهم يا�ســــــفق، ما عليك غري اأن 

تتقدم، ودع الباقي علي. 

كلمــــــا ي�ســــــاأله �ســــــخ�ص: متى تتــــــزوج يا 

�سفق؟ 

يام.  يقول بجدية: هذه الأ

مت�ســــــي ال�ســــــنوات ب�ســــــفق علــــــى هذه 

الوترية وكل �ســــــنة يكت�سب فيها �سهرة اأكرث ما 

�سابقتها. 

مي�سي يف الطرقات وهو يقول: /يا اأهلل 

يا كرمي، يا مرّخ�ص احلرمي/. 

ذات يــــــوم ذهب اإىل �ســــــوق العّمال قائاًل 

باأنه يحتاج اإىل ع�رشة عمال. 
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اجتمع حوله العمال، فانتقى ع�رشة منهم 

بنية ال�سكنية.  وقادهم اإىل اأحد الأ

قال لهم: لقد ا�ســــــرتيت هذا البناء وغداً 

أبني بدل عنه بناء جديدا  �سوف اأهّده حتى ا

يحتوي على �سقق �سكنية ومكاتب. 

اتفق معهم على اأجر تنظيف املوقع بعد 

هّده حتى مي�سي جاهزاً للبناء. 

قالــــــوا باأنهــــــم يحتاجــــــون اإىل يومني من 

جر وعلى املوعد  العمل، واتفق معهم على الأ

الذي يكون �سباح الغد. 

جاء العمال �ســــــباحا فوجدوا البناء على 

حاله، لبثوا حتى الع�رش دون اأن يظهر �سفق 

خيــــــو، فعــــــادوا اإىل بيوتهم وهــــــم يكيلون له 

ال�سباب. 

أنــــــه ذات يوم حتدث يف الهاتف  ويُحكى ا

مع معلــــــم اأحد املطاعم الكــــــربى يف املدينة 

أنواعا من الطعام اإىل بيته.  طالبا ا

وبعــــــد اأن اأح�ــــــرش العمال الطعــــــام اإىل 

العنوان، اأعادوه ب�سحبة �سفق خيو اإىل حيث 

املعلم قائلني: هذا هو �سفق خيو الذي اأخذنا 

له الطعام يا معلم. 

فطرده �ساحب املطعم وهو يدفعه بقدمه 

على قفاه.

 ذات مرة �سمع �سفق خيو اأن اأحد اأقربائه 

�سوف يذهب للدرا�سة يف فرن�سا، فذهب اإليه 

قائاًل: ا�ســــــمع يا بني، اأعطيك ر�سالة ملختار 

باري�ص، اأعطها له، وهو يتدبر اأمرك. 

وكتب يف الر�ســــــالة: من �سفق خيو خمتار 

حي �سفق خيو اإىل زميله خمتار باري�ص..

يرجــــــى م�ســــــاعدة مواطننــــــا حامل هذه 

مكان.  الر�سالة قدر الإ

ون�سهد باأنه من ذوي الأخالق احلميدة، 

وال�سلوك احل�سن.

ويقــــــال يف املدينة باأن ال�ســــــاب عاد بعد 

�ســــــنة من درا�سته يف فرن�سا قائاًل باأنه ذهب 

اإىل خمتار باري�ص و�سلّمه الر�سالة، فلم يدخر 

املختار جهداً يف م�ســــــاعدته، واأعطاه ر�سالة 

جوابية لنظريه. 

ويروي النا�ص يف جمال�سهم اأن �سفق خيو 

ذات مرة ذهب اإىل اإحدى القرى زائرا حتى 

يرتاح قلياًل من �سجيج املدينة، واختار بيتا 

فقرياً من �سائر بيوت القرية كي يحل �سيفاً 

عليه. 

هله  آه �ســــــاحب البيت قــــــال لأ عندمــــــا را

أ�ســــــابعه بجانب �ســــــدغه: رجل  وهو يحّرك ا

عالربكة. 

بعد تنــــــاول طعام الغــــــداء اجتمع بع�ص 

�ســــــكان القرية يف البيت للتعرف على �سفق 
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خيــــــو، عندئذ لفت نظره منظــــــر طفل كبري 

أبيه.  احلجم يزحف نحو ا

أبا  - قال �ســــــفق: ابنك كبــــــري احلجم يا ا

عقل؟

ب: عمره ثالث �سنوات، ومازال  - قال الأ

يخاف من امل�سي.

- نادى �ســــــفق خيو الطفــــــل قائاًل: تعال 

اإىل عمك. 

ب وهو يقربه من �ســــــفق خيو:  - قال الأ

اذهب ياعقل اإىل عمك، ع�ســــــى اهلل ي�سفيك 

على يديه، وتتخل�ص من الزحف. 

- عندما ا�ســــــتوى عقل يف ح�ســــــن �سفق 

بيه: مِمَ يخاف عقل؟ خيو قال لأ

- قال الرجــــــل: يخاف من الكالب كثرياً 

يا اأخ �سفق. 

- قال: هل تريد اأن اأجعله مي�سي اليوم؟ 

- قال الرجل: نعم اأريد.

- قال �سفق: دعوين مع عقل. 

خرج الرجــــــال، ولبث �ســــــفق مع الطفل 

ال�سغري. 

بعد نحو ن�ســــــف �ساعة من اخللوة خرج 

أريد  تــــــاركاً الطفل وحده يف الغرفــــــة وقال: ا

كلباً من كالب القرية. 

اأح�رشوا له الكلب، فغدا �ســــــفق مي�ســــــد 

أ�ســــــه ويدندن له، ثم فتح �ســــــق  بكفــــــه على را

الباب واأدخل الكلب على الطفل. 

 مل مت�ــــــص حلظات حتى انطلقت �رشخة 

مــــــن الطفل الذي فتح البــــــاب وغدا يرك�ص 

را�ســــــي الزراعيــــــة يلحقه  مذعــــــوراً نحو الأ

الكلــــــب وهو ينبــــــح به، حلقــــــه الرجال حتى 

أم�ســــــكوا به بعد اأن قذفوا الكلب باحلجارة  ا

ليبتعد عنه. 

عندها عــــــادوا جميعاً اإىل الغرفة، وقدم 

الرجل �ســــــكره ل�سفق على �ســــــنيعه مع ابنه 

الــــــذي حترر من الزحف، وخــــــرج عائداً اإىل 

أته باخلرب.  البيت ليفرح امرا

يف امل�ساء عاد الرجل مع ابنه قائاًل: �سار 

عقل يخاف القعود يا اأخ �سفق، حتى اإنه نام 

واقفاً، وعندما و�سعناه على الفرا�ص، انتف�ص 

واقفاً، اإنه يرتعب من اجللو�ص. 

قال �سفق: دعوين معه. 

خرج الرجــــــال مرة اأخرى مــــــن الغرفة، 

ليختلي �ســــــفق بالطفل نحو ن�سف �ساعة، ثم 

أ�سه طالباً اإح�سار ذات الكلب.  مد را

عندما اأح�رشوا الكلب، فتح �ســــــفق �سق 

الباب، و�سحب الكلب من ر�سنه نحو الداخل، 

لبــــــث نحو ن�ســــــف �ســــــاعة وخــــــرج اإىل فناء 

الدار. 
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أناخ  م�ســــــد بكفه على ظهر الكلب الذي ا

له ظهره، ونادى الطفل الذي تقدم وا�ستوى 

على ظهر الكلب. 

اأم�سك �ســــــفق بر�سن الكلب و�سار مي�سي 

بــــــه والطفل على ظهره حتى دار بهما بع�ص 

طرقات القرية واأعادهما اإىل ذات املكان، 

عندئــــــذ نزل الطفل، وغدا الكلب يهرول 

بعيداً، 

عندما دخل الرجال الغرفة، م�سى عقل 

أبيــــــه وجل�ــــــص بجواره كاأنه رجل �ســــــغري  اإىل ا

احلجم،

بعد منت�ســــــف الليــــــل تركــــــوه يف غرفة 

طينية حتى ينام، فتمدد �ســــــفق خيو، وفجاأة 

وقع نظره على مو�ســــــع نافذة مغلقة بالطني 

حديثاً، فنه�ص من فرا�سه و�سار ينزع الطني 

الطري حتى بدت له جّرة مملوءة بالذهب! 

مر وهو يرى الذهب يف اأكرث  ا�ستغرب لالأ

بيوت القرية فقراً، وقد تع�ســــــوا بع�ص اللنب 

وال�ساي. 

أفــــــرغ ما يف اجلرة يف �ســــــرتته، وربطها  ا

ب�ســــــكل جيــــــد، وقبل اأن ين�ــــــرشف كتب على 

ورقة: �ســــــعوا هذه اجلــــــرة مكانها، فاإنها اإن 

أو مليئة �ست�ستمر حياتكم على  كانت فارغة ا

ما هي عليه.

ول  ويقال اإن �ســــــفق خيو غادر املدينة لأ

مرة يف حياته، اأم�ســــــى يف العا�سمة �سنتني 

أنفق فيهما كل ما ملك، كان يقيم يف فنادق  ا

أنه  اخلم�ــــــص جنوم، يعي�ص برفاهيــــــة كما لو ا

اأمري. 

أكــــــن راغبا يف ترك �ســــــفق خيو، وقد  مل ا

أ�سارت  ول مرة، لكن حركاته ا حظيت بروؤيته لأ

يل باأنه على و�سك الن�رشاف. 

عندئذ دنوت اإليه اأكرث، ف�ســــــمعته يقول 

نظــــــره اإىل بناء قدمي 
ّ
ل�ســــــبلي وهو ي�ســــــوب 

مكتوب على اأحد جدرانه بخط ع�ســــــوائي، 

بر�سم البيع. 

 انظــــــر اإىل هذا البناء جيداً يا �ســــــبلي، 

عندما ن�سرتيه، �سوف نقوم بهّده ونحيله اإىل 

قطعة اأر�ص م�ســــــتقيمة، بعدهــــــا نبني ثالثة 

أ�سكن طابقا،  أنا ا طوابق، اأنت ت�سكن طابقا، وا

أّمــــــا حول البناء، �ســــــنجعل  ونبيــــــع الثالث، ا

حمالت جتارية نبيعها، �سوف ن�سرتي �سيارتني 

خرى يل.  جديدتني، واحدة لك والأ

عندها �ستتزوج من الفتاة التي تريدها، 

أتزوج مــــــن التي اأريدهــــــا، ننجب اأولداً،  أو ا ا

وينجبون لنا اأحفاداً. 

لي�ص اأمامنا الكثري من الوقت يا �ســــــبلي، 

علينا اأن ن�ســــــارع يف هذا امل�رشوع، هيا نرتب 

اأمورنا ونخطط جيداً لعملنا اجلديد،
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قال �سبلي: اأجل علينا اأن ن�سارع يا معلمي 

قبل اأن ي�سرتيه غرينا. 

عندئذ نه�ص �ســــــفق خيــــــو واقفاً بالكاد، 

أنه هيــــــكل عظمي وهو  بدا اأمامــــــي كما لو ا

ينت�سب على قدميه بقامته الطويلة الهزيلة 

التي مل اأكن اأت�سورها بهذا الطول. 

اتكاأ على ع�ســــــاه، و�ســــــار ميّد خطوات 

واهنة حمدودب الظهر، مرتنحاً مينة وي�رشى، 

تعينه عليها الع�سا التي يتكئ عليها، ويعينه 

خرى.  ال�سبي الذي يتاأبط ذراعه الأ

بعد هذا احلديث عن هذه ال�سخ�ســــــية 

فكار  أ�ستخل�ص بع�ص الأ النموذج ميكنني اأن ا

ومنها على �سبيل املثال: تكمن روح الطبيعة 

يف اأن اأي فعل غــــــري طبيعي تقوم به، يعك�ص 

علــــــى مكنوناتك ثورة رد فعــــــل غري طبيعي، 

وعليك اأن حتتمل هــــــذه الثورة كما احتملت 

طبيعتك الطبيعية فعلك الالطبيعي. 

اإن ثــــــورة الالطبيعة نائمة ليوقظها غري 

فعل لطبيعي تقوم بــــــه فتنتف�ص من نومها 

العميق وتثور على �ســــــفاء طبيعتك ال�ساكنة 

ولتعود اإىل نومها قبل اأن تعود اإىل طبيعتك 

أو اأن تعيــــــدك اإىل طبيعتك بالقوة، واإن كنت  ا

عنيدا �سوف حتيلك اإىل كائن لطبيعي يعي�ص 

حياة لطبيعية وتبقــــــى يقظة ليدركها نوم، 

كما اأنك تبقى يقظاً ليدركك نوم. 

❁    ❁    ❁

الداء ليتحول اإىل دواء، اإنه يف اأف�ســــــل 

اأحواله مزيد من الداء، دوما عليك اأن تكون 

دائــــــم البحث عــــــن دواء لدائك، واإن مل جتده 

فاإن �ســــــربك الطويل يتحول مــــــع الزمن اإىل 

دواء. 

❁    ❁    ❁

مادامت ال�ســــــم�ص ت�رشق كل يــــــوم فاإنها 

�ســــــوف حتمل اإليك جديدا مل تكن قد اأدركته 

قط حتى لوكنت يف ظلمة كهف. 

❁    ❁    ❁

ن يتحول ذات حا�رش  كل حا�ــــــرش قابل لأ

ن يتحول اإىل  اإىل ما�ص، ما هو غــــــري قابل لأ

ما�ص مل يكن له حا�رش ذات حا�رش. 

❁    ❁    ❁

الالمبــــــالة يف اأمور �ســــــغرية تــــــوؤدي اإىل 

لمبالة يف اأمور كبرية، وال�ســــــتمرار فيهما 

يوؤدي اإىل لمبالة مطلقة جتاه كل خ�سائ�ص 

وميزات اإن�ســــــان اجتماعــــــي اأخالقي، ثم يف 

مرحلــــــة لحقة اإىل فقدان امل�ســــــوؤولية كاملة 

جتاه نوامي�ص احلياة برمتها. 

❁    ❁    ❁
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لي�ص اأمامك اإل اأن تكون جاداً يف احلياة، 

أي�ســــــاً  عندما لتكون جاداً يف احلياة، فاإنها ا

لتكون جادة فيك.

لي�ص اأمامك اإل اأن تكون جاداً يف عملك، 

اإن مل تكن جاداً يف عملك، فاإنه اأي�ساً ليكون 

جاداً فيك. 

❁    ❁    ❁

أننا نر�سم �سوراً  تكمن روح املع�ســــــلة يف ا

أ�سخا�ص نراهم  وفقما يزينها لنا خيالنا عن ا

أو ن�ســــــمع  ول مرة، ا ول مــــــرة، اأو نحدثهم لأ لأ

ول مرة. بهم لأ

 تكمن روح املع�سلة ونحن نتخذ ب�ساأنهم 

أو نقف منهم مواقف حا�سمة  قرارات كربى، ا

كربى بناء على ر�ســــــم خميلتنا لتلك ال�ســــــور 

عنهم. 

اخليال الرومان�شي و�شدمة الواقع 

ميكن للخيــــــال اأن يذهب ب�ســــــاحبه اإىل 

�ســــــخا�ص ب�سكل  جتميل �ســــــورة احلياة والأ

رومان�ســــــي، لكــــــن مــــــع اأول خطــــــوة للتعرف 

على الواقع حتل ال�ســــــدمة التــــــي ميكن اأن 

ذى ل�ساحبها، وقد حتدث الكاتب  ت�سبب الأ

أندريــــــه جيد عن  ا والفيل�ســــــوف الفرن�ســــــي 

هذه الفكرة من خالل روايته )ال�ســــــامفونيا 

)1(
الراعوية(.

أندريه جيــــــد يف روايته املوجزة  يطــــــرح ا

همية تركز على ح�سا�سية  هذه فكرة بالغة الأ

العالقة بني الواقع واخليال، وتكمن جمالية 

وقيمة هذه الرواية يف فكرة الت�سادم احل�سي 

بني اخليال والواقع. 

أ الرواية على النحو التايل: وفيما كنت  تبدا

عائدا من ل�سودي فون وافتني ابنة �سغرية، مل 

�رشاع يف  ي�سبق يل اأن عرفتها، تدعوين اإىل الإ

أة عجوز م�سكينة، حتت�رش  احل�سور لدى امرا

على بعد �ســــــبعة كيلو مرتات،. كانت ال�سم�ص 

أ�سارت  تغيب، وكنا ن�سري و�سط الظالم، حني ا

دليلتــــــي ال�ســــــغرية اإىل كوخ ق�ص على �ســــــفح 

تل كاأن ل ب�رش فيه لول �ســــــحابة �ســــــئيلة من 

الدخان تت�ساعد منه. 

ربطت جــــــوادي اإىل �ســــــجرة تفاح قريبة 

ثم ان�ســــــممت اإىل البنة يف احلجرة املظلمة 

أنفا�ســــــها قبل حلظات،  حيث لفظت العجوز ا

�ص 7- 8.

وقائع ال�رصد الروائي 

بغتــــــة يلمــــــح الــــــراوي ج�ســــــما يف زاوية 

مظلمة، يدنو، فيقع على �سكل اإن�سان.

رفع اجل�سد وكان عبارة عن جمموعة من 

ع�ساء املت�سخة، يف غمرة الده�سة ا�ستطاع  الأ

اأن مييز باأنهــــــا فتاة، وعرف من دليلته باأنها 
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أة العجوز التي ماتت قبل قليل.  ابنة املرا

أة كانت �ســــــماء وخر�ساء، وقد  وهي امرا

حكمــــــت على ابنتها هذه عــــــدم اخلروج من 

ن اخلام�سة  البيت طوال عمرها الذي بلغ الآ

ع�رشة، وعليه فهي ل تعرف الكالم، ول تفقه 

لوان.  ي اإ�سارة،كما ل متيز الأ
اأي معنى لأ

 لقد اأم�ســــــت هــــــذه الفتــــــاة عمرها يف 

أة بها م�ص عقلي حكمت  العتمة برفقة امــــــرا

عليها قيود هذا النمط من احلياة. 

يتقــــــدم الطبيــــــب –الــــــراوي- ويقودها 

اإىل جواده بعد اأن ي�ســــــعر مب�ســــــاعر اإن�سانية 

جتاهها. 

ي�ســــــل اإىل فكرة اأن يجلبهــــــا اإىل البيت، 

ويعرفهــــــا باأ�رشتها علها تعينــــــه على تقدمي 

م�ساعدة اإن�سانية لهذه الفتاة التائهة. 

أتــــــي بها اإىل البيــــــت، اأمام هذا املنظر   يا

املخيف ترتعب زوجتــــــه )اأميلي( ي�رشخ ابنه 

)جاك(. 

أنها مل ت�ســــــتحم   املنظر مروع، ول �ســــــك ا

منذ حلظة ولدتها.

وىل لدخولهــــــا   تبــــــدو يف اللحظــــــات الأ

البيت باأنها قادمة من كوكب اآخر »تخرم�ص« 

كل َمن يدنو منها، ثم ت�ســــــدر ن�سيجا كمواء 

ب ي�ســــــتفي�ص يف احلديث عن  قطة، لكن الأ

الظــــــروف التي جعلت منها على هذا النحو، 

وقد اأتى بها من اأجل اإنقاذ حياتها. 

ا�ستطاع الرجل اأن يقنع زوجته مبحاولة 

تقدمي خدمة اإن�ســــــانية لهذه الفتاة التي هي 

باأم�ــــــص احلاجة ملثل هــــــذه اخلدمة، فتقتنع 

الزوجة بالفكرة ولترتدد من اإدخالها احلمام 

وق�ســــــاء وقت جيد لتنظيفها، و�سيئاً ف�سيئا 

ت�ســــــتجيب الفتاة، فتق�ص الزوجة �ســــــعرها 

واأظافرها، وتغ�ســــــلها ملدة طويلة ثم تلب�سها 

ثوباً جمياًل. 

بعــــــد هــــــذه العمليــــــة تخرج فتــــــاة رائعة 

اجلمال، وكاأنها لي�ســــــت الفتــــــاة التي دخلت 

البيت منذ قليل، مت�ســــــي علــــــى مهل برفقة 

أميلــــــي( فيعجب اجلميع لهذا التبدل الذي  )ا

أ عليها. طرا

بني الب�رص والب�شرية 

نه  هنا ي�ســــــعر الطبيب براحة �ســــــمري لأ

أنقذ اإن�ساناً. ا

آه، وال�ستجابة   اأمام هذا التغيري الذي را

مــــــن الفتاة خطــــــر لــــــه اأن يوا�ســــــل مهمته 

ن�سانية وي�سعى اإىل انفتاحها على احلياة،  الإ

وهي مهمة بالغة ال�سعوبة بالن�سبة لفتاة يف 

مثل هذا العمر، وهذه الظروف. 

يقتنــــــع الرجل بهــــــذه الفكــــــرة، ويخل�ص 
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جهوده يف �ســــــبيل موا�ســــــلة عمله، فيعلمها 

ولية: ب، با، م، ما. حتى حتفظ  احلروف الأ

هذه احلروف، ثم يعلمها الكالم وت�سخي�ص 

أيــــــام ياأخذها اإىل  ألــــــوان الطبيعــــــة، وبعــــــد ا ا

حفلة مو�ســــــيقية يف »نو�ســــــاتيل« يطلب اإليها 

لت  أ�ســــــوات الآ اأن تركــــــز علــــــى الفرق بني ا

حمر  فتقارنها باألوان الطبيعة، كاأن ت�سّبه الأ

بــــــواق والرتمبون،  والربتقــــــايل باأ�ســــــوات الأ

�ســــــفر منها والأخ�رش برنانية  واأن تتمثل الأ

والبنف�سجي  والفلولون�سيل واجلهري،  الكمان 

زرق بال�ســــــبابة والكالدينــــــات واملزمار،.  والأ

فتقول جريترود- وهو ال�ســــــم اجلديد الذي 

بي�ص ما ع�ســــــاه  تختاره لهــــــا العائلة-: »والأ

يعني لنا..«؟ 

بي�ــــــص هو احلد الفا�ســــــل،  يجيــــــب: »الأ

لوان احلادة وكذلك  تتال�ســــــى عنده جميع الأ

�ســــــود بعك�ســــــه، تخيليه ياجريترود ج�سما  الأ

خرى واأظلمته«، �ص 53. لوان الأ أثقلته الأ ا

�شدام اخليال بالواقع

يو�ســــــلها اإىل درجات الرقــــــة والرهافة 

�سياء  والتذوق فتقول: »هل ميكن اأن تكون الأ

التــــــي تب�رشها مبثــــــل هذا اجلمــــــال الذي 

أراه«؟  ا

ويف�ســــــل جيــــــد األ يجيب على �ســــــوؤالها 

ب�ســــــكل مبا�رش، بل يقدم علــــــى جتربة بالغة 

احل�سا�ســــــية حتى جتيب التجربة ذاتها على 

ال�سوؤال. 

وهنا تكمــــــن اأهمية مــــــا يرغب جيد يف 

طرحه، اأعني اإ�ســــــكالية العالقة بني الواقع 

واخليال. 

أندريــــــه جيد ل ين�ســــــى للحظــــــة واحدة  ا

باأنه يبحث عن اأمور مل يكت�ســــــفها اأحد غريه، 

وبالطبع لن يجيبها، فيلجاأ اإىل الواقع يحاول 

اأن يجــــــري عملية لعينيهــــــا حتى جتيب على 

ذات ال�سوؤال بنف�سها. 

أم الواقع، هل الب�سرية  هل اخليال جميل ا

أ�سياء اأجمل من الب�رش؟  ترى ا

يلجاأ اإىل �ســــــديقه »مارتني« وهو طبيب 

عيون، فيتفق معه على اإجراء عملية جراحية 

لعيني الفتاة. 

يوافق الطبيب اجلراح على ذلك، ويجري 

عملية جراحية لعيني جريترود.

 يبــــــدو جيــــــد نف�ســــــه م�ســــــتعجال علــــــى 

ر�ص- وقعت يف  م�ســــــاهدة النتيجة )قوت الأ

240 �سفحة- ومزيفو النقود وقعت يف 528 

�سفحة،. بينما هذه وقعت يف 108 فقط(. 

علــــــى نحو تقريري مبا�ــــــرش تاأتي العبارة 

التالية خمت�رشة كل �سيء: »ر�سالة من مارتني: 

جنحت العملية واحلمد هلل«. 
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كانت جريترود قد تعلقــــــت بالراوي من 

خالل �سماعها ل�سوته فقط وتعلقت باحلياة 

من خالل ت�ســــــورها امل�ســــــبق وعندما تفتح 

عينيها ت�ســــــاب ب�ســــــدمة الواقع، فال وجه 

الرجــــــل يرتقي اإىل م�ســــــتوى الت�ســــــور، ول 

لت.  لوان مب�ستوى اأ�سوات الآ الأ

 لقد خانها كل �سيء فقررت اأن تعود اإىل 

الظالم ومتوت على الفور يف فرا�سها.

نتعلم من هذه الرواية باأن املعارف التي 

ن�ســــــان بجهوده و�سربه يوما بعد  يكت�سبها الإ

بقى، وهي التي  يوم و�سنة بعد �ســــــنة هي الأ

تعينه على فهم احلياة واملحيط.

ن�سان اجلد والبحث من   لذلك يوا�سل الإ

اأجل اأن يعي�ص حياة حافلة بالقيم.

نتعلم منها اأن الت�سورات والتخيالت التي 

ت�ســــــبح يف اأذهاننا ولنراها راأي العني تعجز 

فعال،  ــــــف الرائحة التي تخلّفهــــــا الأ اأن تخلّ

اإنهــــــا ل تخلّف اأكرث من رائحة الت�ســــــورات 

فعــــــال ل تخلّف اإّل  والتخيــــــالت، كما اأن الأ

أنه  رائحة احلقائق الغارقــــــة يف واقعيتها، وا

ملن اخلطاأ الفادح ظننا �سم روائح الواقع من 

اأفعال مل تقع اإّل يف اأذهاننا. 

عندما تتخّيل واقعاً مل يقع فتقنع نف�سك 

باأنه واقع لت�ستمتع به كبديل عن الفعل الذي 

أو اأنك تخجل القيام به، فاإنك  مل تقدر عليه، ا

ومع اأول اإ�ســــــارة للواقع تُدرك �سدمته واأنك 

ُطــــــردت من عامل من خيــــــال، اخليال هو من 

�سناعة اأفكارك، ولكن الواقع هو من �سناعة 

اأحداث تقع بغتة.

 بني اخليال واللغة 

بطبيعــــــة احلال فاإن ذلك يقودنا اإىل روح 

العالقــــــة بني املخيلــــــة وال�ســــــوت من جهة، 

وبينها وبني مفردات اللغة من جهة اأخرى. 

يقول كلــــــود ليفي �ســــــرتاو�ص: /اأو�ســــــح 

فردينــــــان دو �سو�ســــــري اأن اللغــــــة تتكون من 

عنا�رش لتنف�ســــــم عراها، هي ال�سوت من 

جهــــــة اأوىل، واملعنى من جهــــــة ثانية، ثم قام 

�ســــــديقي جاكب�ســــــون منذ عهد قريب بن�رش 

كتاب �ســــــماه »ال�ســــــوت واملعنى« وهما وجها 

اللغة اللذان لينف�ســــــالن، لديك ال�ســــــوت، 

ولل�ســــــوت معنى، ولميكــــــن للمعنى اأن يقوم 

)2(
بغري �سوت يعرب عنه /.

اأحيانــــــا ن�رش على البحــــــث عن اأمر غري 

ن وجود  ن�سان، لأ طالق يف الإ موجود على الإ

مر يُحدث خلال يف كوننا اأحياء نعي�ص  هذا الأ

يف قلب احلياة، فرنيــــــد زوجة كاملة، وولدا 

ن�سان  كامال، و�ســــــديقا كامال، ونن�سى اأن الإ

الكامــــــل مل يخلقه اهلل حتى لنف�ســــــه ليعبده 
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ن�ســــــان  ن خلق مثل هذا الإ ب�ســــــورة كاملة، لأ

ن�ســــــان  ليلزم احلياة ول يلزم اهلل، كما اأن الإ

ذاته لي�ص بحاجة لكمال كهذا، ت�رشق احلياة 

ومتار�ــــــص ذروة حيويتها كلما تعلّم اإن�ســــــانها 

�ســــــيئا جديدا مل يكن يعلمه، كلما يفتح عينيه 

ن�ســــــان يف  آه، فيتدرج الإ لريى �ســــــيئا مل يكن را

درجات الكمال ودرجات ال�رشوق على احلياة 

على �ســــــلم درجات قربه من اهلل ومن نف�سه 

خرين ومن ظاهــــــرة احلياة برمتها،  ومن الآ

وهــــــو ذاته باملقابل مينح للحياة معنى وقيمة 

لتنفتــــــح وت�رشق وحتقــــــق دميومتها و�رشوقها 

ن�ســــــان املتميز  مــــــن خاللــــــه، اإن عظمــــــة الإ

تكمــــــن هنا يف مدى مقدرته لالن�ســــــجام مع 

حالــــــة الالكمال هذه التي فطر عليها وفطر 

خــــــرون وتوجيه هــــــذه احلالة نحو  عليها الآ

اأعلى مراحل التطور بدل املحاولة اليائ�ســــــة 

ن�سان  ن الإ ن�ســــــان، لأ لقتالعها من فطرة الإ

ذاته عند ذاك �ُسيقتلَع معها. 

عمــــــال الفنية هي  يرى فرويــــــد اأن: /الأ

اإ�ســــــباع خيايل لرغبات ل�سعورية �ساأنها �ساأن 

الأحالم، وهي مثلها حماولت توفيق، حيث 

أنهــــــا بدورها جتتهد كي تتفــــــادى اأي �رشاع  ا

 
)3(

مك�سوف مع قوى الكبت/.

ويف و�ســــــف ليمنى العيد تقول فيه: /اإن 

أ�سلوب الكاتب  الرواية احلوارية وهي تدمج ا

أيديولوجيتــــــه يف اإطار جمموع الروؤى، تعرب  وا

عن درجة عالية من الوعي ال�سمويل بالواقع 

نها حتقــــــق نوعاً مــــــن دميقراطية التعبري  لأ

)4(
داخل الرواية /.

اخلامتة 

ن�سان اأن يتجنب املخيلة يف  لي�ص بو�سع الإ

أنه ي�ستطيع اأن يوظفها يف  وقائع حياته، بيد ا

يجابي، وكما اأن غالبية  وجهيها ال�ســــــلبي والإ

وىل  النجاحــــــات الكربى توم�ــــــص اأفكارها الأ

أي�ســــــاً  خفاقات الكربى ا من املخيلة، فاإن الإ

وىل من املخيلة.  توم�ص اأفكارها الأ

ن�ســــــان بل�ســــــان واحد، واأذنني،  يتمتع الإ

�ســــــنان،  وهذا الل�ســــــان يختفي خلف بابَي الأ

ذنان  وبابَي ال�ســــــفتني، يف حــــــني لتختفي الأ

بــــــاأي حجاب وذلــــــك حتى ت�ســــــمع اأكرث مما 

أكــــــرث فائدة من  ن ال�ســــــمع هــــــو ا تتحــــــدث لأ

النطق، فــــــاإن اأردت النطق احتجت اإىل فتح 

�ســــــنان، وفتح باب ال�سفتني، وحتريك  باب الأ

الل�سان، وا�ستخدام ال�سوت وال�ستعانة باأكرث 

أوتار اجلملة الع�سبية ح�سا�سية، وب�سيء من  ا

الرتكيز واحلدة قد ت�ســــــتعني بيديك وعينيك 

رهاق  أ�سك، وهذا كله ي�سبب الإ وحاجبيك ورا

لــــــك، فيتف�ســــــد العرق من كامل ج�ســــــدك، 
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أّما واأنت ت�ســــــمع،  ويختل قلبك يف نب�ســــــه. ا

ي جهد وميكن اأن تدخل بكامل  فال حتتاج لأ

�سغاء تنتهي  حوا�سك حالة ا�سرتخائية من الإ

بك اإىل غفوة مل تدرك لذتها يف األف نوم.

اإن �ســــــماعك عن �ســــــخ�ص لي�ــــــص واقع 

ال�سخ�ص ذاته، اإنه مفهوم َمْن يُ�سمعك تقييمه 

مور  لهذا ال�ســــــخ�ص. املفاهيم يف اأمر من الأ

خر، وهذا ياأتي على  تختلف من �ســــــخ�ص لآ

أ�ســــــمعك من  الأخالق واجلمال واحلق، فما ا

أ�سمعك من  الأخالق قد ل يكون كذلك، وما ا

اجلمال قد يكــــــون خمتلفاً ملقايي�ص اجلمال، 

أ�ســــــمعك من احلق قد يكون ظلماً، وها  وما ا

هنا فاإن معرفة مفهوم �ســــــامعك لهذه القيم 

تبنّي اأمامك احلقائق وفق مفهومك.

ن�ســــــان واهلل،  وحتــــــى يف العالقة بني الإ

ن�سان من وجهة نظري يعاين مع�سلة  فاإن الإ

أنه يف�رش كلمة الرحمة تف�سرياً ب�رشياً حم�ساً  ا

بالعتماد على ت�سوراته نا�سياً باأن اأي تف�سري 

أو ت�ســــــور ب�رشي مهما بلغ مــــــن كمال، فاإنه  ا

لهي، وهذا  لن يرتقــــــي اإىل عمق املعنــــــى الإ

ميكن اأن ي�ســــــمل تف�ســــــري القراآن كله وبكافة 

نها تفا�ســــــري ب�رشية ل ترتقي اإىل  التفا�سري لأ

كمال مطلــــــق ل يحتمل النق�ص، اإذ ل ميكن 

ي مف�رش مهما بلغ من علم وقوة يف احلجة  لأ

اأن يّدعي باأنه اأغلق باب التف�سري.

ن�ســــــان مل يتعرف على  وعلى ذلك فاإن الإ

اهلل املعرفــــــة الكاملة التي عّرف ذاته بها يف 

الكتب ال�سماوية. 

ال�سامفونيا الراعوية- اأندريه جيد- ترجمة جورج بركات- من�سورات عويدات- بريوت 1985،   -1

�سطورة واملعنى- كلود ليفي �سرتاو�س- ترجمة �سبحي حديدي- دار احلوار- الالذقية 1985  الأ  -2

حيات��ي والتحلي��ل النف�سي- �سيغموند فروي��د- ترجمة م�سطفى زيور وعب��د املنعم املليج��ي- دار املعارف القاهرة   -3

.1967

بحاث العربية- بريوت ط1- 1986. الراوي، املوقع، ال�سكل- مينى العيد- موؤ�س�سة الأ  -4

املراجــــع

¥µ
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لزوُم رواية الع�مل وتف�صريه، ون�ص�أته، والقوى التي حتكم عن��رصه، مت�أ�صٌل يف 

ج�بة على الت�ص�وؤالت املثرية لقلقهم،  الطبيعة الب�رصية. �ص������عى الب�رص دائم�ً للإ

أ�ص������ب�ب وجودهم، وكيفي�ت ظهورهم، وامللوذ الق�ئمة بت�رصفهم  التي مت�س ا

أ�صئلة ال�رصط الب�رصي، الذي  �ص������ئلة �صمولية، ا يف ع�مل يدركون تََع�ِلَي�ته. هذه االأ

مة يف ال�رصق القدمي، من ثق�فة  ج�ب�ت املقدَّ . تب�ينت االإ
ٌ
ميتزج فيه تن�ٍه ووعي

اإىل اأخرى، و�ص������لتن� كت�بًة، و�صف�هيًة، على �صكل حك�ي�ت تروي الطريقة التي 

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

والدة العامل وتنظيمه

يف اأ�ساطري ال�رشق القدمي

❁
ترجمة: حممد الدنيا
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�سياء وتف�رس �سبب وجودها.  �سارت عليها الأ

و�س������ط حول  قدم يف ال�رسق الأ �س������اطري الأ الأ

�س������ول �س������ومريٌة، يعود تاريخها اإىل نحو  الأ

2600 قبل امليالد.

يف �سومر

كانت القوى الطبيعي������ة املدَركة يف العامل 

قد بُوبت، وُرتبت، ثم ن�س������بت اإىل �سخ�سيات 

اإلهية ت�سوروها على �ساكلة الب�رس. مع ذلك، 

أي�س������اً اإ�س������فاء معن������ى على العامل  كان يلزم ا

وعل������ى النا�������س، وكان هذا ه������و الهدف من 

الكتابات املتعلقة مب�س������األة التكوين. مل يجب 

أبداً مبعن������ى واحد على هذه  »ال�س������ومريون« ا

الت�س������اوؤلت الكربى، حيث كانت املخططات 

التف�س������ريية متباينة وفق������اً للتقاليد املحلية، 

اأهمها تقاليد مدن »نيبور« و»اأرك« و»كي�س« 

و»�س������وروباك« م������ن جه������ة، وتقالي������د مدينة 

»اأريدو« Eridu من جه������ة اأخرى، املعزولة 

اإىل حد ما. 

لهة  ج������اءت اأقدم حكاي������ة عن خل������ق الآ

والب�رس من »نيبور«، مدينة »�سومر« املقد�سة، 

حي������ث تتحدث عن اأ�س������ل كوين يق������وم فيه 

»تكلمت،،  جن������اب:  بالإ أ�سا�س������يان  ا عن�رسان 

ر�������س،، )كي  ال�س������ماء،، )اآن An( م������ع،، الأ

ر�������س،، مع،، ال�س������ماء،،«؛ وهذا  KI( و،، الأ

�ســــــياء.  أ�ســــــل الأ أنثى هو ا التحاور بني ذكر وا

له  ر�ص« و»ال�ســــــماء« ولد الإ ومــــــن احتاد »الأ

»اإنليل«، اإله مدينة »نيبور«. تفوق على جممع 

أ�ســــــبح معبُده امل�ســــــمى »دورانكي«  لهة، وا الآ

ر�ص«، معبَد  Duranki، »رباُط ال�سماء والأ
لفية  »�ســــــومر« الحتادي عند منت�ســــــف الأ

الثالثــــــة. قطــــــع »اإنليل«، يف الـــــــ »دورانكي«، 

أتاح  ر�ــــــص«، وا الربــــــاَط بني »ال�ســــــماء« و»الأ

هذا النف�سال ولدة الطبيعة وظهورها. ثم 

اأعقــــــب النوُر الظالَم، وولدت النجوم، واأخذ 

الزمن ي�سري منق�ســــــماً اإىل �سنوات، وف�سول، 

أيام. و�سهور وا

له »اإنكي«  اإن لتقاليد »اأريدو«، مدينة الإ

ر�ص« وموىل املياه العذبة  Enki، »�ســــــيد الأ
واملعرفــــــة، واملعروف من خالل وثائق اأحدث 

ر�ص. هنا، تتدخل  آلهِة الأ زمناً بقليل، مالمَح ا

لهة »نامو« Nammu املو�ســــــوفة باأنها  الإ

ر�ص«؛ وحْتمل، يف لوائح  أم،، ال�سماء،، و،، الأ »ا

م،، التي تلد،، ال�ســــــماَء،،  لهة، لقَب »،، الأ الآ

ر�ص،،«. اإنها رِحم اأ�سلي )اأويل( يُنجب  و،، الأ

ر�ص   الذي وّلد الأ
َ
مبفرده، وقد �سعت الطمي

لَه »اإنكي«. فتح »اإنكي« بعد ذلك  واأجنــــــب الإ

 l`Abîme »جُلــــــَة« ،Apsu »أب�ســــــو الـــــــ »ا

املياه »العذبــــــة« فولد »دجلة« و»الفرات«، ثم 
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أب�ســــــو«، كتلُة مياِه  النبــــــات. تنبج�ص مياه الـ»ا

ر�ص، وت�سعد، باخلوا�ص ال�َسعرية،  باطن الأ

ر�ص، فتخ�سبها.  لت�سل اإىل الأ

يقوم الفرق الرئي�ســــــي بني هذه التقاليد 

 )1(
ر�ســــــي أو الأ كلهــــــا يف الطابع ال�ســــــماوي ا

لبنيان ن�ساأة الكون. »اأريدو« اأر�سية، و»اأرك« 

خ�ــــــص »نيبــــــور« �ســــــماويتان. ميكن اأن  وبالأ

يكــــــون هذا الفارق �ســــــورة عــــــن جمموعتني 

وىل  مــــــن ال�ســــــكان، كان ميكن اأن تكــــــون الأ

أ�سلوب حياة يقوم على الزراعة  ح�رشية، مع ا

خرى  أريــــــدو«، والأ را�ســــــي »ا و�رشورة ري الأ

بدوية راحلة، متار�ص تربية املوا�سي ومتعلقة 

باملطر يف اإطعام حيواناتها »نيبور« و»اأرك«. 

اإل اأن درا�سة التوزع اجلغرايف لهذه التقاليد 

ل تو�ســــــل اإىل مثل هذا ال�ســــــتنتاج. »اأرك« 

أريــــــدو« مدينتان قريبتــــــان اإحداهما من  و»ا

أكــــــرث بعداً. اإذا كان  خــــــرى، بينما »نيبور« ا الأ

تف�ســــــري الفارق التقاليدي فيما يتعلق بن�سوء 

أ�ســــــلوب احلياة  أ�ســــــا�ص ا الكون يقــــــوم على ا

أ�ســــــا�ص اجلغرافية، فاإنه كان  وبالتــــــايل على ا

على احلكايات اأن تربط بني »اأريدو« و»اأرك«، 

الواقعتني يف البيئة نف�سها، واأن تبعدهما عن 

ت�سور التكوين ح�سب تقاليد »نيبور«. اأخرياً، 

وب�سكل عام، ت�سورات ن�ساأة الكون يف جممل 

خر،  املدن متقاربة بع�ســــــها مــــــن البع�ص الآ

و»اأريدو« وحدها تبقى معزولة فعاًل. و�سمن 

هذه ال�رشوط، ل تبــــــدو العوامل اجلغرافية 

أنها كانت حا�سمة يف بنيان ن�ساأة الكون، حيث  ا

كانت هناك عنا�رش اأخرى بانية للفكر، وكان 

أو ال�سيا�ســــــة، اأن تتدخل،  ل بد للمعتقدات، ا

أو الع�سائرية لكل  �سول القبلية ا خ�سو�ساً الأ

واحــــــدة من هــــــذه املدن. علــــــى كل حال، اإن 

ُوجد �سكل من الوحدة يف »�سومر« فيما يخ�ص 

ت�ســــــورات ن�ساأة الكون، فاإن »اأريدو« مل ت�سكل 

جــــــزءاً منها. وبالطبــــــع، كان كل مركز ديني 

كبري ي�سعى عرب بنيان ت�ســــــوراته حول ن�ساأة 

الكون اإىل فر�ص �ســــــيادته من خالل حماولة 

�سا�ســــــي، حتى ولو  جعل اإلهه يوؤدي الدور الأ

بقيت مفاهيم ن�ساأة الكون �سبابية نوعاً ما. 

كرث انت�ساراً، كان النف�سال  يف الت�سور الأ

أنــــــه فعل الولدة الرئي�ســــــي،  مفهومــــــاً على ا

حيث تختلف ظروف هذا النف�سال البدئي 

باختالف الن�ســــــو�ص. مع ذلك، كان ت�ســــــور 

»نيبور« هو ال�ســــــائد ب�ســــــكل وا�ســــــح، حيث 

امتلكت »اآن«، ال�ســــــماءُ، العــــــاملَ العلوي، بعد 

النف�ســــــال، بينما وجد ابنُها »اإنليل« نف�َسه، 

ر�ص، يح�ســــــل على  املولــــــوُد من اقرتانه بالأ

لهة  العــــــامل ال�ســــــفلي. يبدو موؤكداً وجــــــود الآ
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 Mer و»البحــــــر«  الكربى 

ويل يف ت�ســــــورات ن�ساأة  الأ

الكون هذه، قبل اأن يت�سكل 

يكــــــن خمطط  ومل  العــــــامل، 

»اخللق« خمطَط انبثاق من 

ل�ســــــيء، ومل تكن �سريورته 

تلقائية بل تطورية. 

ولدة الب�رص

ن�ســــــو�ص  ت�ــــــرشِ  مل 

قدم، املتعلقة  »�ســــــومر« الأ

بـ »اخللــــــق«، اإىل بحث عن 

أ�ســــــول الب�رش �ســــــبيٍه مبا  ا

اأعطته حول ن�ســــــاأة الكون. 

مع ذلــــــك، نظــــــراً لرتابط 

م�سائل ن�ساأة الكون، ومن�ساأ 

واأ�سل  أن�ســــــابهم،  وا لهة  الآ

الب�رش، فاإن الت�ســــــاوؤلت حول اأ�سول الب�رشية 

كانت �ســــــائدة يف املراكز املدينية نف�سها التي 

كتبت فيها ن�ســــــو�ُص ن�ســــــاأة الكون. واإذا كان 

خلق الكون مت�ســــــوراً عــــــرب عنا�رش طبيعية 

كانــــــت حميطة بـ »ال�ســــــومريني«، فبالطريقة 

ذاتهــــــا، كان خلُق الب�رش مــــــدَركاًً يف عالقته 

مع هــــــذه العنا�رش. يف »نيبــــــور«، وقد كانت 

أِة كوٍن �ســــــماوية، كان املطر  اأحَد مراكز ن�ســــــا

ب هو الذي يجعل بذرة الب�رشية تنمو،  املُخ�سِ

وفقــــــاً لنموذج احلياة النباتيــــــة، حيث يبعث 

الَغ�ســــــاُر واملاء احلياةَ يف الطبيعة: »عندما 

لُه،، اآن،، زمَن الوفرة، وه�ّسم النا�ُص  َفَطَر الإ

وجَه الرتبــــــة، كالع�ســــــب«. يف »اأريدو«، اأحد 

مراكز ن�ســــــاأة كون اأر�ســــــية، كان خلق الب�رش 

نتاَج فعل املاء اجلاري الذي يلنّي الغ�ســــــار، 

الذي خلق منــــــه »اإنكي« منوذجاً بدئياً، على 

�ســــــكل متثال �ســــــغري مقولَب، قبــــــل اأن يوكل 
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كمال املت�سل�سل اإىل اإلهات  اأمر ال�ســــــنع والإ

ن�ســــــان  مرتبطــــــات بالولدات. اإن ن�ســــــاأة الإ

أ�ســــــلَه، هي التي �ستُحفظ يف ق�سيدة  هذه، ا

»اخللق« البابلية الكبــــــرية، هذا العمل الذي 

ن�سان يف  يلخ�ص ت�سور ن�ساأة الكون واأ�سل الإ

لفية الثانية.  ال�رشق القدمي، اإبان الأ

�سل  يف »�سومر«، ُكر�ست ق�سيدة كاملة لأ

له »اإنكي« و»ِننماه«  ن�ســــــان، �سخ�سياتُها الإ الإ

ر�ُص« الياب�ســــــة التي تتلقى  Ninmah، »الأ
املاء اجلــــــاري. يبقى بع�ص فقــــــرات الن�ص 

متعذراً علــــــى الرتجمة، ولكن ميكن اأن نفهم 

لهة اأن يح�سلوا  أنه كان ي�ســــــعب على الآ منه ا

أنهــــــم كانوا ينوحــــــون. كان  علــــــى طعامهم وا

»اإنكي« م�ســــــتلقياً يف البحــــــر، نائماً. حينئذ، 

اأخربتــــــه اأمه، »نامــــــو« Nammu، »البحُر« 

لهــــــة ينوحــــــون، وطلبت منه اأن  ويل، اإن الآ الأ

لهة. واأجابها »اإنكي«:  يُوِجد عبيداً لالآ

»يا اأمي، املخلوُق الذي لفظِت ا�شَمه، موجوٌد: 

لهة.  ثّبتي عليه �شورَة )؟( الآ

اجبلي قلَب الطني الذي على �شطح اللجة، 

�شيثّخن ال�شانعون الطيبون والرائعون هذا 

الطني؛ 

طراف؛ �شتعمُل ِننماه  اأما اأنت، فوّلدي الأ

قبلك، 

�شتمكث اإلهات الولدة بقربك )..( حني 

ت�شنعني مناذجِك. 

يا اأمي، قرري م�شري الوليد، 

لهِة: اإنه  �شتثّبت عليه ِننماه �شورَة )؟( الآ

ن�شان )..(«. الإ

�شول اأجوبة على لغز الأ

ظهــــــر يف الع�رش البابلــــــي القدمي منٌط 

أليــــــف يعرب ب�ســــــكل خمتلف  جديــــــد مــــــن التا

�ســــــئلة التي تدور حول  جوبة على الأ عــــــن الأ

لهة، والب�رش. وعلى عك�ص  ن�ســــــوء الكون، والآ

الن�سو�ص ال�سومرية، التي مل تكن تعالج �سوى 

جزء من امل�ســــــاألة، ُكر�ص هذا التاأليف باللغة 

كادية ملجمل املو�سوع. ويف هذا املجموع،  الأ

 )2(Atrahasîs »أتراحا�سي�ص أ�سطورة »ا تعترب ا

اأقدَم »تكوين« معروف، تروي حكايَة التاريخ 

ن�سان وحتى نهاية »الطوفان«  أ�ســــــول الإ منذ ا

زمنــــــة التاريخية. حتمــــــل اأقدُم  وبدايــــــة الأ

خمطوطاتها املعروفة توقيَع النا�سخ »كا�ساب 

 Nur »آيا أو »نور ا آيــــــا« Kasap - Aya )ا – ا
Aya( ويعــــــود تاريخها اإىل رابــــــع خلف من 
اأحفاد »حمورابي« البابلي، »اآمي-�ســــــادوقا« 

 ،)1626-1646(  Ammi- Saduqa
وليفرت�ص ذلك اأن هــــــذا هو تاريخ تاأليفها. 

يتطرق الن�ــــــص، املفهوم جيداً اإىل حد ما يف 
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جممله، اإىل م�ســــــاألة معنى احلياة الب�رشية يف 

أنه ن�ســــــخ  الكون، وكان تاأثريه قوياً اإىل درجة ا

وانت�رش فوراً، واكت�ســــــب �سهرة ا�ستمرت اأكرث 

من األف عام: وجدت اإحدى ن�سخه يف مكتبة 

آ�ســــــور بانيبــــــال« )668 -630 اأو 627( يف  »ا

»نينوى«. 

يبتدئ الن�ص بالزمن الذي ي�ســــــبق خلق 

لهــــــة ي�ســــــنعون  ن�ســــــان: »عندمــــــا كان الآ الإ

ــــــْخرة  ن�ســــــان، كانــــــوا يقومون باأعمال ال�ُس الإ

وي�ســــــتغلون �ســــــغاًل متعباً«. وبينما كان كبار 

ــــــمتَهم بالقرعــــــة  لهــــــة قــــــد اختــــــاروا ِق�ْس الآ

أو املــــــزلَج الذي يو�ســــــد البحَر  – ال�ســــــماَء ا
لهــــــة الـ »اإجيجو/ 

باإحــــــكام، مثاًل -، كان الآ

حمكومــــــني   Igigou / Igigi اإجيجــــــي« 

باأعمال ال�سخرة، يحفرون جماري»الفرات«، 

و»دجلــــــة« والقنــــــوات، ويكد�ســــــون اجلبال، 

وينظمون امل�ســــــتنقَع اجلنوبي. ا�ســــــتمر هذا 

العمل الق�ــــــرشي اأكرث من األفني وخم�ســــــمئة 

�ســــــنة، ثم اأخذ هوؤلء امل�ســــــتغلون يعربون عن 

نفورهم وا�ســــــتيائهم من العمــــــل. ذهبوا اإىل 

له الكبري »اإنليل« وطوقوا ق�رشه. ومن اأجل  الإ

لهة ال�ســــــغار،  اإنهاء نزاع واإ�رشاب هوؤلء الآ

له »اإنكي« ال�ســــــومري(،  اأوحى »اإيا« Ea )الإ

ن�ســــــان، كي  الذكي والبــــــارع، بفكرة خلق الإ

يناط به عــــــبء العمل. من اأجل ذلك، اأوحى 

بخلط الطــــــني بدم اإلٍه ذبيــــــح. اختري لذلك 

لُه »وي« Wê، اإْذ كان لديه »عْقل«، وهذا  الإ

مــــــا يف�رش اأن الب�رش موهوبــــــون بالقدرة على 

أي�ساً، روح  دراك: »�ستكون هناك، ا الفهم والإ

أنه  ن�سان،،، روح،، �ســــــتدلُِّل دائماً على ا يف الإ

 بعد موته. هذه،، الروح،، �ستكون هناك 
ّ
حي

لتحفظه من الن�سيان«. 

لهــــــة »ننتــــــو« Nintu خللق  دعيت الإ

�ســــــبعة ذكور و�ســــــبع اإناث، ثــــــم ُجمعوا زوجاً 

زوجــــــاً، فتنا�ســــــلوا. تكاثــــــرت الب�رشية، لكن 

�ســــــجيج هوؤلء النا�ص ال�ساخبني املتوا�سَل، 

عظم. طالَب  لَه الأ حمبي ال�ســــــجار، اأزعج الإ

أو اأن  يف مــــــرات خمتلفة اأن يَنزل بهــــــم وباءٌ ا

مطــــــار عن الهطول كي تفنى هذه  تتوقف الأ

الب�رشية. لكن �ســــــيئاً من ذلــــــك مل يحدث، اإْذ 

كان هناك من يقف اإىل جانب الب�رش، املدعو 

عظم«(، الذي  أتراحا�ســــــي�ص« )»احلكيم الأ »ا

كان اإلُهــــــه احلامي، »اإيا«، ينبهه ويوعيه كلما 

لَه )الكبري( رغبٌة تدمريية، ويحدد  راودت الإ

له ما ينبغي فعله لتجنب اأن تف�ســــــي كوارُث 

»اإنليــــــل« اإىل فناء الب�رشيــــــة. حينذاك، اأدان 

»اإنليُل« »اإيــــــا«، واتُخذ القرار بعدئذ باإطالق 

»الطوفــــــان«. هوى »الطوفان« على الب�رشية، 
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عظم«،  أتاح »احلكيم الأ أنهــــــا مل تفَن، اإذ ا غري ا

املّطلــــــع، مرة اأخرى، انطــــــالَق ع�رش جديد، 

تاريخي. 

�ســــــول  يَّ ذْكر لأ
ل تورد هــــــذه احلكاية اأ

لهة موجودون منذ  أو لن�ساأة الكون. الآ لهة ا الآ

وقت م�ســــــى، واملجد هو لـ »اإيا«، الذي ينقذ 

أوقــــــات خمتلفة مــــــن احلكاية،  بفطنتــــــه، يف ا

نه لول وجود  لهــــــَة، لأ أي�ســــــاً الآ الب�رشيَة، بل ا

ب�رش ملا اأمكنهم احلفــــــاظ على العامل وتاأمني 

نهار اإل بقبولهم 
طعامهم وتنظيم القنوات والأ

اأعمال ال�ســــــخرة من جديد. ُخلق النا�ص من 

اأجل اأن يكونوا يف الوقت نف�ســــــه قريبني من 

لهــــــة لتاأمــــــني العمل املتقــــــن مثلهم، ولكن  الآ

خمتلفــــــني كي ل يتمكنوا مــــــن املطالبة بَقَدر 

أّمن  لهة با�ْسم ت�سابِه الطبيعة. ا مياثل قَدر الآ

دُم »وي« الذكاَء للنا�ص، لكنهم بقوا خمتلفني، 

َد قدُرهم بهذه  خملوقــــــني من طــــــني، وحتــــــدَّ

املكونات: �ســــــيعودون طيناً، لكــــــن »روحهم« 

�ستنف�سل عن ج�سدهم. يتحقق »اخللق« يف 

الن�ص يف زمنني: هناك اأولً م�ســــــاألة منوذج 

أولية«، قبل النتقال اإىل  بدئي،»�سورة اإن�سان ا

اخللق املت�سل�سل. 

»عندما يف الُعلى..«

عمال الرئي�ســــــية،  كان قــــــد ظهر اأحد الأ

�سول،  ألفتها الب�رشية حول م�ســــــاألة الأ التي ا

لفية الثانية. هذا العمل املحرر  نحو نهاية الأ

كادية، وامل�ســــــمى »اإينوما- اإيلي�ص«،  باللغة الأ

وفقاً ل�ستهالله، وتعني هذه العبارة »عندما 

يف العلى..«، موثٌق ب�ســــــتني خمطوطة، يعود 

 Isin »تاريخ اأقدمها اإىل زمن اأ�رشة »اإي�ســــــن

وىل، اأي اإىل نحــــــو عام 1156 اإىل 1025،  الأ

وعلى نحو اأدق اإىل عهد ملكها الرابع »نبوخذ 

ول )1124 – 1103 ق.م(. يتاألف  ن�ــــــرش« الأ

هــــــذا العمل مــــــن نحو »اإحدى ع�ــــــرشة مئة« 

ألواح  أبيات ال�ســــــعر، موزعة على �سبعة ا من ا

ي�سم كل منها قرابة مئة وخم�سني بيتاً، يربز 

فيها اإلٌه رئي�ســــــي، اإلُه »بابل«، »مردوخ«. كان 

هذا الن�ص، الذي بقي �سهرياً جداً طوال ما 

يزيد عن األف عام، قد اأعيد ن�ســــــخه مرات 

كثرية، و�سكل جممُل النُ�َسخ ن�ساً مكتماًل من 

مرباطورية  الناحية العملية. وبعد �سقوط الإ

البابلية احلديثة، ا�ســــــتمر ن�سخها يف البالد. 

ويف عام 275 قبــــــل امليالد، خل�ص »بريوز«، 

كاهــــــٌن بابلي من كهنة »بعل« )»ال�ســــــيد«، اأي 

»مــــــردوخ«(، هذه امللحمــــــَة لن�ــــــرش اأفكارها 

بــــــني مواطنيه يف العامل الهلن�ســــــتي. ونقل لنا 

»يو�ساب القي�ساري«، �سيئاً من �سهادة »بريوز« 

هذه: »كان بعل، بعبــــــارة اأخرى زيو�ص )يعرب 
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أفــــــكاره بهذا ال�ســــــكل لتقريب  »بــــــريوز« عن ا

غريق الذين  العقيدة البابلية مــــــن عقيدة الإ

يتوجــــــه اإليهم يف هذه الكتابات(، قد ق�ســــــم 

عامل الظلمات اإىل ق�ســــــمني، وف�سل اأحدهما 

خر، �ســــــماًء واأر�ساً، ونظم العاملَ«. كان  عن الآ

العمل من ال�ســــــهرة اإىل درجة اأن فيل�ســــــوفاً 

فالطونيــــــة املحدثة، »داما�ســــــيو�ص«  مــــــن الأ

Damascius )نحو 480 م(، قام بتلخي�سه 
يف موؤلف حتت عنوان »مع�ســــــالٌت وحلولُها 

 Apories et وىل«  الأ باملبــــــادئ  املتعلقــــــة 

 leurs solutions concernant les
premiers principes. وكان مــــــا كتبــــــه 
تعبــــــرياً اأميناً جــــــداً عن العمــــــل، تفوق فيه 

علــــــى »بــــــريوز«. مع ذلــــــك، جنهل امل�ســــــادر 

التــــــي اعتمدها »داما�ســــــيو�ص«، ولكن ميكن 

اأن ن�ســــــتنتج من ن�سه اأن العمل كان ما يزال 

�سهرياً ومو�ســــــع درا�سات يف القرن اخلام�ص 

امليالدي. 

تكمــــــن اإحدى خا�ســــــيات هــــــذا العمل، 

خرى من تقاليد  املن�سوبة اإىل الن�ســــــو�ص الأ

دب واحلكمــــــة يف ال�ــــــرشق القدمي، يف اأن  الأ

النُ�سخ كلها ت�ســــــتخرج الن�سخة نف�َسها. تلتزم 

�سلي، مع اختالف يف بع�ص  جميُعها بالن�ص الأ

أو التفا�سيل تقريباً. وجند اأن بع�ص  الكلمات ا

املثقفني من ع�رش »�سنحاريب« )681-704( 

آلهة  أ�سماء ا ــــــخاً ا�ستبدلوا فيها ا قد اأعطوا ن�َس

آ�سور«، الذي  آلهتهم، بدءاً بـ »ا امللحمة باأ�سماء ا

يحل حمل »مــــــردوخ«، ويف ذلك ما يدل على 

اأن اعتناقــــــه كان تاماً، مــــــن اأجل التعبري عن 

لهوت، ولو كان لهوتاً ينتمي اإىل اإلٍه وطني 

كبري اآخر. 

»عندما يف العلى

مل تكن ال�شماُء قد �شميت بعد، 

�شفل  ر�س – الياب�شة هنا يف الأ ومل تكن الأ

قد اأُعطيت ا�شمًا، 

ويلُّ  وحدهما اأب�شو الأ

منِجُبهم،

Tiamat )والوالدُة )؟(- تيامات )تيامة

والدُتهم جميعًا، ميزجان مياَههما معًا )..(«. 

لهة  أ امللحمــــــة باحلديــــــث عــــــن الآ تبــــــدا

لهة الكبار  أن�سابهم، وتروي حكايَة ولدة الآ وا

كلهم، ومنهم »مــــــردوخ«، الذي ولد من »اإيا« 

و»دمكينــــــا« Damkina، وبُنُّوتهــــــم. اأزعج 

 اجليــــــَل القدمي ب�ســــــجيجه 
ّ
اجليــــــُل الفتــــــي

وت�رشفاته، وانحرف هذا النزاع نحو احلرب. 

اأجنبت »تيامات«، مــــــن اأجل املعركة، تنانني 

عمالقــــــًة، ولوياثانــــــات )حيوانــــــات بحرية( 

�ســــــخمًة متوح�ســــــة، وحّركت اأفاعي خطرًة 
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وتنانني مرعبة ووحو�ساً بحرية. يف اأول معركة 

لهُة اجلدد »مردوخ«، كي  خا�ــــــرشة، انتخب الآ

ميثلهم يف معركــــــة نهائية �ســــــد »تيامات«. 

أجــــــل اختيار »مردوخ« والتنازل عن كل  ومن ا

لهُة اجلدد  �ســــــلطاتهم وت�سليمها له، اخترب الآ

 .constellation قدرتَه، باأن اأوجدوا كوكبًة

واإْذ قــــــدر علــــــى تفكيكها ثم اإعــــــادة خلقها، 

برهــــــن »مردوخ« عــــــن اأن قدرته تعادل قدرةَ 

خرين. حينذاك، وقد ت�سلح  لهة الآ جمموع الآ

بـ »الرياح«، قتَل »تيامات« و�سق ج�سدها اإىل 

ن�ســــــفني، وجعل من اأحدهما قبة على �سكل 

�سماء. ثم ب�ســــــط جلدها واأقام عليه حرا�ساً 

لحتواء مياهه. وبنى املعبَد العام »اإي�ســــــارا« 

لهة الكبار، »اآن«،  Esharra و�سّوى مكان الآ
»اإنليل«، و»اإيا«، وو�ســــــع النجوم يف كوكبات، 

ثني ع�رش،  ونظم وقت ال�ســــــنة و�ســــــهورها الإ

فتلقى كل منهــــــا ثالثة جنــــــوم، وثبت مركَز 

جنم القطب لتاأمني متا�سك اأجرام ال�سماء. 

له »�سني«  واأخرج »نانا« Nanna »القمر«، الإ

Sîn( اإىل الوجــــــود، واأعطــــــاه »الليل«، وحدد 
م�سريه ال�سهري بقر�سه، وازدياده، وتناق�سه، 

 .Shamash واقرتانه مع ال�سم�ص، �سم�ص

عندما باعــــــد »مردوخ« مابني �ســــــطري 

»تيامات«، اأوجد ف�ســــــاًء يف الو�ســــــط، بقي 

عليه اأن يجهزه. ظل �ســــــطرا ج�سد »تيامات« 

امل�سقوق مت�ســــــامنني عرب طرفيهما، الراأ�ص 

�ســــــفل. يبدو اأن »مردوخ« قد �ســــــنع من  والأ

الراأ�ص جبال »ال�سمال« ال�سا�سعة )»القوقاز«( 

مــــــع ينابيعه، ومنهــــــا ينابيع نهــــــري »دجلة« 

و»الفــــــرات«، اللذيــــــن حفرهمــــــا يف العينني 

)ي�ســــــار بالكلمة نف�ســــــها اإىل النبع والعني يف 

كادية، والعربيــــــة، والعربية(. اإل  اللغــــــات الأ

أننا جنهل ما فعله �سانع الكون باحلد الذي  ا

خر من ج�سد »تيامات«، غري  مّثله الطرُف الآ

أنه اأوجد ال�ســــــحاَب من لعابهــــــا واأوكل اأمره  ا

اإىل »اأدد«، »العا�ســــــفة«. اأخرياً، قرر اأن يبني 

»بابــــــل«، مكان اإقامتــــــه اخلا�ص. يف النهاية، 

مّد �ســــــبكًة حــــــول خلْقه لتاأمــــــني تالحمه ثم 

و�سع قواعد امل�سري املنا�سب، وحدد تفوي�ص 

لهة.  ال�سلطات ملختلف الآ

له الذي جاءته فكرة خلق الب�رش،  كان الإ

لهــــــة، طوال  وحماهــــــم دائمــــــاً من كبــــــار الآ

لــــــه »اإنكي«  زمــــــن »بالد الرافديــــــن«، هو الإ

)�ســــــومري(-»اإيا« )اأكادي(. يف هــــــذا الن�ص 

أباً لـ »مردوخ«،  املتعلق بـ»اخللق«، يعترب »اإيا« ا

�ص له دور يف خلق الب�رش،  ولكن لزم اأن يخ�سَّ

اإذ ل ميكن نزع حيازة هذه اخللق منه ب�سكل 

كامــــــل. وهكذا، فقــــــد مت تكليفــــــه بـ»اإعداد 
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خطط« خلــــــق النا�ص، وجرى اقت�ســــــام جمد 

اإجناز الب�رشية بني »اإيا« الذي بات ينظر اإليه 

أنه خالقها، و»مردوخ« الذي ن�سبت اإليه  على ا

فكرة خلقها وغائيتهــــــا: تخفيف العبء عن 

�ســــــلية باأن  لهة. واحتفظ »اإيا« بفكرته الأ الآ

ويل من الطني ومن دم اإله  �ســــــاغ النموذَج الأ

ذبيح م�سحى به. 

لهة، يف  ثم ثبت »مردوخ« اأماكَن اإقامة الآ

لهُة بالعرتاف،  أقّر له الآ �سفل. ا على ويف الأ الأ

حتــــــى اإنَّهم اعتزموا حتقيــــــق رغبته املتعلقة 

مبدينته: بناء ق�رشه- املعبد، الـ»اإي. �ســــــاج. 

ي�ساجيال«(، »املعبد ذي  اإيل« E. sag. il )»الإ

الذروة العالية« )»البيت ال�سامخ«(، مع برجه 

الطوابقي، وزّقورته ذات البناء العجيب اإىل 

أنها ا�ســــــتغرقت منهم �سنتني. وهكذا  درجة ا

ا�ســــــتقر »مردوخ« يف مدينته، ومّيزته اأماكُن 

اإقامته، ذات املن�ســــــاأ فوق الطبيعي، ب�ســــــكل 

لهة، املدينني لف�سل النا�ص  نهائي، عن بقية الآ

أولوية معابد  بق�ســــــورهم. توطدت بذلــــــك ا

»مردوخ« يف »بابل« على جممل اأماكن اإقامة 

لهة يف البالد. تبَع ذلك تن�ســــــيُب �ســــــانع  الآ

لهة، ومن  الكون وخالقه وعهُد ولِء جميِع الآ

أ�ســــــماء »مردوخ« اخلم�سني، وهي  ثم لئحة ا

نوع من ملخ�ص اأفعاله: 

 خمــــــادع، يجعل احلقيقَة 
ٍ
يُبْطل كلَّ كالم

تنت�ــــــرش، مييــــــز بني كــــــذب وحقيقــــــة، يزيل 

اخل�ســــــوم، �سخي بطبيعته، راٍع قدير، �سانع 

خاديد، ين�سق ال�سدود  ينابيع الكون، من�سئ الأ

ر�ص، ينبت  والقنــــــوات، يعمم الرخاء على الأ

اخل�رشة، يبعد الفي�سان، �سانع الرباري، هو 

ذاك الذي مثّبٌت حكُمه يف امل�ســــــتقبل كما يف 

عظم  �ســــــياد كلهم، الأ املا�ســــــي بقوة، �سيد الأ

لهــــــة جميعــــــاً، اإخوته، امللــــــك الذي  بــــــني الآ

لهة كافة،  لهــــــة، حاكم الآ يقيم الوثاق بني الآ

ومعطيهــــــم اإر�ســــــاداته والــــــذي يرتعد جميع 

لهة خوفاً لذكر ا�سمه.. الآ

لهة �شعود مردوخ اإىل جممع الآ

Enuma- اإيلي�ــــــص«  »اإينومــــــا-  الـــــــ 

elish عمــــــل لهوتي وفيه دفــــــاع عن الدين 
apologétique، يقــــــدم توليفة من الفكر 
ن�سان. اإل اأن  البابلي حول ن�ســــــاأة الكون والإ

حرى جديد يف جممع  له »مردوخ« هو بالأ الإ

لهة الرافديني، اإْذ لي�ص هناك على ما يبدو  الآ

لهة  لفية الثانية. يتقا�سم الآ ذْكر ل�سمه قبل الأ

يف هــــــذه املناطق م�ســــــري مدينتهم، ومل يرتِق 

»مردوخ« اإل عندما ح�سلت »بابل«، مدينته، 

على حق ال�ســــــدارة مع و�ســــــول »حمورابي« 

اإىل عر�ص »بابل« )1792 – 1750(. ا�ستغرق 
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له، الذي هو ثمرة م�ســــــري  هــــــذا الرتقاء لالإ

�سيا�ســــــي جديد، قروناً عديدة كي ي�سل اإىل 

له  هذه امللحمة التي اتخذت �ســــــكل ت�سبيٍح لإ

اأعلى، �ســــــانع الكون وخالقــــــه، متفوقاً على 

خرين جميعاً. تباطاأ هذا ال�سعود، املوؤكد  الآ

وىل )1894- �رشة البابليــــــة الأ اإبــــــان عهد الأ

لفية الثانية تقريباً،  1594(، عند منت�سف الأ

اإبان فــــــرتة كانت فيها املدينــــــة حمكومة من 

)1594 حتى 
 )3(

�ســــــاللة غريبة، »الكا�ســــــّيون«

نحــــــو 1156(. اأعادت اأ�رشة »اإي�ســــــن« للبالد 

ا�ســــــتقاللها وعادت الفرتة لت�ســــــبح موؤاتيًة 

لهة »بابل«، خ�سو�ســــــاً مع انت�سار »نبوخذ  لآ

ول )نحــــــو 1124- 1103( علــــــى  ن�ــــــرش« الأ

»العيالميني«، وبف�سله اأعاد امللك اإىل »بابل«، 

مظفراً، التمثاَل وال�سور املقد�سة التي متثل 

»مردوخ« و»زربنيــــــت« Zarpanit، زوجته، 

بعد ال�ستيالء عليها قبل ذلك بن�سف قرن. 

رجح، كــــــي يواكــــــب املثقفون هذه  وعلــــــى الأ

احلركة النه�ســــــوية الالهوتيــــــة، كتبوا هذا 

العمل، الديني والوطنــــــي، حيث دافعوا عن 

أو  له )ا التوجه »ال�سيا�سي« لنت�ساٍر حققه الإ

املدينة(، متيحاً بذلك تنظيم الكون )تنظيم 

قاليم(.  الأ

ت�سكل الـ »اإينوما – اإيلي�ص«، على امل�ستوى 

أ�ســــــاطري كثرية اأكرث  الالهوتــــــي، توليفًة من ا

 ،
ٍ
قدماً. وتقدم قــــــراءًة لبدٍء ل يعود اإىل عدم

أنها �سل�سلة  �سول فيها منظور اإليها على ا والأ

حتولت متعاقبة، بــــــدءاً من كيان اأويل، غري 

حمــــــدد وغام�ص، بهذا املعنى فوق الطبيعي، 

والــــــذي راح بعد ذلك يتمايز وينتظم �ســــــيئاً 

ف�ســــــيئاً. يحوي هذا العمــــــل بذلك يف طياته 

اأفكاراً رئي�سية عن احل�سارة ال�رشقية: ال�سوا�ص 

chaos البدئــــــي الــــــذي يتوجــــــب تنظيمــــــه 
أو الفكرة التي  ب�سل�سلة من عمليات الف�سل، ا

تقــــــول اإن مــــــن يولد ثانياً/ تاليــــــاً )»مردوخ« 

آلهة ال�رشق القدمي(  متاأخر الظهور يف جممع ا

ف�ســــــل دائماً: »املولودون اأولً �سعيفو  هو الأ

تون بعد، فاأف�سل كثرياً«،  أبداً، اأما الآ التكوين ا

يقول موؤلف ق�ســــــيدة حتمــــــل العنوان »املتاأمل 

همية التــــــي ل جدال فيها  البــــــاّر«. ورغم الأ

التي متتعت بها الـ »اإينوما- اإيلي�ص« والطابع 

ر، مل  املقيا�سي لن�صٍ اأعيد ن�سخه، دون اأن يحوَّ

أبداً.  ت�سبح هذه امللحمة مذهباً doctrine ا

اأمكن لن�ســــــو�ص اأخرى متعلقة بـ »اخللق« اأن 

تُكتــــــب يف نف�ص ع�رش �ســــــهرتها الكبرية، يف 

وىل. مع  لفيــــــة الأ ذروة جمــــــد »بابل« اإبان الأ

ذلــــــك، جعلت هــــــذه الكتابــــــات »اخللَق« من 

عمل »مردوخ«، ولو اأن هذا »اخللق« مت فيها 

بعبارات اأخرى. 

أ�ســــــماء »مردوخ« اخلم�ســــــون، يف  تُظهر ا
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هذه امللحمــــــة، الطبيعَة اجلوهريــــــة مللَكّيته 

يف الكــــــون، لكن هذه املنــــــاداة مل ترّقه مطلقاً 

آلهة مثل »اإنليل«. مل ي�ســــــتبدل  اإىل م�ســــــاف ا

آنو«،  أبداً، وبقي هو »ا على القدمي ا الثالوث الأ

و»اإنليل« و»اإيا«. رّقى الكهنُة »مردوخ«، الذي 

أنه  آلهــــــٍة. اإل ا أنه جمموُع ا ُقدم اأحيانــــــاً على ا

لهة  مل يحــــــل حملهم مطلقاً، وحافظ جممع الآ

زمنــــــة الغابرة.  علــــــى بنيته املوروثــــــة من الأ

ورغم كونها عماًل جوهرياً، مل تكن الـ »اإينوما 

– اإيلي�ــــــص« اإذاً كتابــــــاً دينياً مرجعيــــــاً نهائياً 
للديــــــن، واإذا اعترُب ن�ســــــها هاماً وحا�ســــــماً 

ب�سورة كافية، فاإنه ا�ستبدل مع ذلك بكيانات 

لهوتية اأخرى. اإذاً، مل ي�ســــــل جْمع �ســــــفات 

لهــــــة وقدراتهم، كلها، يف اإلــــــه، اإىل منزلة  الآ

التوحيد، مما يف�رش اأن الـ »اإينوما-اإيلي�ص« مل 

ت�سبح قط قانونية باملعنى الالهوتي. مل تِتح 

ال�رشبُة التي اأوقفت احل�ســــــارةَ الرافدينية، 

غريق« ب�سكل  التي وجهها لها »الفر�ص«، و»الإ

خا�ــــــص، على افرتا�ــــــص اأن الفكر الالهوتي 

الرافديني كان م�ســــــتعداً لذلك، قياَم توحيٍد 

monothéisme. لــــــن نعــــــرف اإذاً ما كان 
ميكــــــن اأن يفرزه الفكر الديني الرافديني يف 

امل�ستقبل، اإل اأن ال�سهادات التي تركها عدد 

من املثقفني حتــــــى القرن اخلام�ص امليالدي 

تو�ســــــح اأن هذه الن�ســــــو�ص كانــــــت معروفة 

أنها اأحد  دائماً، ومو�ســــــع حتليل وتفّكر على ا

�ســــــ�ص املمكنة للفكر والالهوت املتعلقني  الأ

بامل�سائل اجلوهرية للب�رشية. 

غريقي. ت�سمى  لهة قدمية �ساهمت يف ت�سكيل البانثيون الإ
آ
ر�سية divinités chtoniennes يف امليثولوجيا اليونانية ا

أ
لوه��ات ال

أ
ال  -1

ر�س 
أ
نها تنتمي اإىل ال

أ
ر�س« ل

أ
ر�س«( اأو اأر�سية telluriques من الالتينية tellus »ال

أ
chtoniennes )من اليونانية khtốn »ال

 . éoliennes »امل�سماة »ريحية / هوائية ،célestes لهة ال�سماوية
آ
ر�سي، باملقابلة مع ال

أ
اأو العامل حتت ال

كادية ويع��ود تاريخها اإىل حوايل القرن الثام��ن ع�سر قبل امليالد على 
أ
عظم« حمررة بال

أ
ملحم��ة »اأتراحا�سي���س« اأو »ق�سي��دة احلكيم ال  -2

خذ »ملحمة 
أ
لف من نحو 1200 بيت. �ستا

أ
�ساطري الرافدينية التقليدية املجّمعة حول »اخللق« و»الطوفان«، وتتا

أ
رجح، وهي نوع من ال

أ
ال

جلجام�س« حكاية »الطوفان« هذه فيما بعد وكذلك التوراة العربانية بعدها.

رجح من 
أ
كادية(، �سع��ب من �سبه الرحل، ينحدر على ال

أ
»الكا�سي��ون« )»الق�ّسي��ون«(  Cassitesاأو Kassites )كا�سو Kaššû بال  -3

لفية الثانية. 
أ
جبال »زاغرو�س«، كان مقدراً له اأن يلعب دوراً هاماً يف »بالد الرافدين« خالل ال

امل�صادر

.De	Sumer	à	Canaan,	l`orient	ancient	et	la	Bible,	Par	Sophie	Cluzan,	Seuil,	Paris	2005	 امل�سدر: كتاب  -1
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�ص������اليب وال�صور واحلياة..  �ص������كال والأ فكار والتقاليد والأ الكالم يعني الأ

أو ن�ص������و�ص اأخرى.. وقد قال علي بن اأبي طالب  وكل ن�ص هو �ص������دًى لن�ص ا

. ولعلَّ اأهم م������ا ينبغي علينا اأن 
)1(

م اهلل وجهه: )لول الكالم يع������اد لنفد( ك������رَّ

منح�صه هو حركة الكلمات.. فالكلمة ترنُّ رنيناً كثرياً، وقد تذكر بنقي�صتها.. 

وق������د تنبعث طاقاتها الكثرية فال تكاد تقف عند حدٍّ قريب.. حركة الكلمات 

حركة عجيبة تتواثب، لكنها ل تعني- يف تقدير البالغة: الختالط.

كاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁

ò

التنا�ص

بنَي الّنقد الَقدمي َوالّنقد احَلديث

❁
عالء الدين ح�سن
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 ويف تقدير حركة الكلمة كانت اال�ستقامة 

�رضورة عقلية وخلُقية.. فل�س������فة الكلمة يف 

البالغة هي فل�س������فة احلي������اة.. ولهذا كانت 

أ  حركة الكلمة هي حرك������ة امليزان حتى يهدا

. ووجود الكلم������ة كثرياً ما يكون 
)2(

وي�س������تقر 

ن�سان من هدى و�سفاء،  باباً اإىل ما يرجوه االإ

. وقد 
)3(

ونور و�سياء، وحياة حتيا بها القلوب

قال الر�س������ول )�ص( مثنياً على الكالم الذي 

يتحرى فيه �ساحبه ما يجب اأن يتحراه: »اإنَّ 

)4(
من البيان ل�سحرا«. 

وكم من كلمة اأقامت ح�س������ارة واأ�ساءت 

فك������راً واأحيت قلوبا.. وك������م من كلمة فرقت 

)6(
: »ما لها من قرار«. 

)5(
واأف�سدت 

والكالم هو الرتجمان والدليل والربهان 

. وال������كالم هو وعاء 
)7( 

ن�س������ان عل������ى عقل االإ

 
)8(

املعن������ى ور�س������وله اإىل القل������وب والعق������ول 

)9(
فينجلي القول كلمة ثورة يف مبنى. 

ن�سان،  عمال على االإ أي�رض االأ والكالم من ا

. وبالكلمة نبني، 
)10(

لكن������ه االأخطر يف حياته 

. اإنها اأمانة وم�س������وؤولية 
)11(

وبه������ا قد نه������دم 

ور�س������الة مقد�س������ة نابعة من ال�سمري.. رافد 

. والكلمة 
)12(

فق البعي������د نتطلع من������ه اإىل االأ

ح   ومنذ اأكرث من األف �سنة و�سَّ
)13(

�سل هي االأ

القا�سي اجلرجاين يف »الو�ساطة« ما مفاده: 

)14(
اإّن دماثة الكالم بقدر دماثة اخللقة. 

ما قبل التنا�س:

أ�ســــــد احلاجة اإىل اأن نبحث عن  واإننا يف ا

أو قوتها التي تختفي  فاعلية بع�ص الكلمات ا

. فــــــاإذا وقفنا 
)15(

منــــــاط  وراء القوالــــــب والأ

عند مدلــــــول »الن�ص« وجدنــــــاه هو املنتهى، 

 .
)16(

ويقــــــال: بلغ ال�ســــــيء ن�ســــــه، اأي: منتهاه

والن�ص ك�سف واإظهار، وهو يف اللغة: اإي�ساح 

وغايــــــة.. وهو �سل�ســــــلة من الكلمــــــات توؤلف 

تعبرياً حقيقيــــــاً يف اللغة.. وكل مقطع لغوي 

م�سغول وفق وظائف التوا�سلية والتجريبية، 

وله ان�ســــــجامه ووحدته الدللية.. واإىل ذلك 

ي�سرتط الرتابط الفكري.

ويحدد البع�ص مفهوم الن�ص باأ�س�ص ثالثة 

هــــــي: التعبري والتحديد واخلا�ســــــة البنيوية 

الن�ــــــص على 
 )18(

. ويعــــــرِّف رولن بــــــارت 
)17(

دبي.. ين�سج  أنه ال�ســــــطح الظاهري للنتاج الأ ا

الكلمات املنظومة يف التاأليف واملن�سقة؛ بحيث 

تفر�ُص �سكاًل ثابتاً ووحيداً ما ا�ستطاعت اإىل 

 كلمة ن�ص على 
)19(

ذلك �سبيال. ويطلق ريكور

كل خطاب متَّ تثبيته بو�ساطة الكتاب.. وهذا 

التثبيت - بح�ســــــب هذا التعريف – هو اأمر 

موؤ�س�ص للن�ص ذاته ومقّوم له. 
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دبي مبثوثاً اإىل جهات  وملا كان الن�ص الأ

و�ســــــعوب ودول العــــــامل، فاإنــــــه ينبغــــــي له اأن 

يكون جامعاً لتجارب اإن�ســــــانية، يراعي فيه 

الناقد م�ســــــتويات التلقي مع احلفاظ -قدر 

)20(
امل�ستطاع- على �سعرية الن�ص. 

و�شول اإىل التنا�س:

بعد هذا يحق لنا اأن نقف عند �ســــــالتنا، 

األ وهي: )التنا�ص( فاإذا تاأملنا هذه الكلمة، 

عِلمنــــــا اأن النظرية التي �ســــــاغها الرو�ســــــي 

أنه ملا كانت  باختني تقوم على فكرة فحواها ا

خرين هي عالقة يف  احلوارية مــــــع كالم الآ

أ�ســــــلوبية  جوهرها متباينة ومولدة لتاأثريات ا

مميزة داخــــــل اخلطاب؛ فاإنهــــــا -مع هذا- 

ت�ســــــتطيع اأن تت�ســــــابك ت�ســــــابكاً وثيقاً، واأن 

�سلوبي  ي�سبح من ال�ســــــعب عند التحليل الأ

. ونظرية 
)21(

اأن منيز بني طريف هذه العالقة 

احلوارية التي دعــــــا اإليها باختني تَُعدُّ – يف 

أ�سا�ســــــية يف ولدة مفهوم  مة ا الواقــــــع– مقدَّ

)التنا�ص(.

التنا�س ا�شطالحًا:

اإنَّ التنا�ص م�ســــــطلح معا�رش ينتمي اإىل 

 التــــــي ظهرت يف زمن 
)22( 

مــــــا بعــــــد البنيوية

لة على الروح انت�ساراً �ساحقاً،  انت�ســــــار الآ

أنف�سهم يعلنون موت  اإىل حد جعل البنيويون ا

ن�ســــــان. والبنيوية تعني الن�سقية واكت�ساف  الإ

العالقات داخل النظام.. واملتناق�ســــــات يف 

البنيوية ترتا�سف وتتجاوز.. هي موقف عدم 

ن�سانية. النغما�ص يف املظاهر الإ

 ثــــــالث خوا�ص 
)23(

ومييز جــــــان بياجيه 

للبنية، وهــــــي: الكلية، والتحــــــول، والتحكم 

اإىل تراجع 
 )24( 

الذاتي. وذهب جاك لينهارت

نها اعتمدت علــــــى اأطروحات  البنيويــــــة؛ لأ

دبي عن  راديكالية بهــــــدف قطع النتــــــاج الأ

�سكاليات التاريخية والجتماعية..  جميع الإ

وما ذلك اإل لتفر�ص منطقها على الن�ص.

والن�ــــــص يف النقد البنيوي هو عامل مغلق 

ي�ســــــتمد �رشعيته مــــــن �ســــــياغته، وانغالقه 

 
)25(

م�ستمد من لغته؛ ولذا يذهب رولن بارت

دبية لي�ســــــت �ســــــوى  اإىل القول باأن الكتابة الأ

كالم فقط. 

كل ن�س هو تنا�س:

أ�ســــــحاب التنا�ص، ومبقدمتهم  ا ويذهب 

الباحثة الفرن�سية جوليا كري�ستيفا التي تبلور 

لديها املفهوم بــــــني عامي 1966 – 1967.. 

يذهــــــب هــــــوؤلء اإىل اأن اأي ن�ص يحتوي على 

ن�ســــــو�ص كثــــــرية تدخل يف ن�ســــــيجه، نتذكر 

خر، وهي  بع�ســــــها، ول نتذكــــــر بع�ســــــها الآ

ن�ســــــو�ص �ســــــكلت هذا الن�ص اجلديد، واأن 



التنا�ص بنَي الّنقد الَقدمي َوالّنقد احَلديث

287 الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2010

الكتابــــــة نتاج لعدد 

كبري من الن�سو�ص 

يف  املختزنــــــة 

الذاكــــــرة القرائية، 

وكل ن�ص هو حتماً 

أو  ا متنا�ــــــص،  ن�ص 

كري�ســــــتيفا  بتعبري 

هــــــو  ن�ــــــص  »كل 

وحتويل  امت�سا�ص 

ن�سو�ص  من  لكثري 

)26(
اأخرى«.

اأن  وبرغــــــم 

 ميكن 
)27( 

التنا�ــــــص

خرى يف الن�ص  اأن يعني تقاطع الن�سو�ص الأ

مو�ســــــع الفح�ص، ولكن قــــــد يغلب اأن ي�رشد 

أثــــــر ن�ص غائب على الن�ص املاثل، ويت�ســــــح  ا

تاأثره به ب�ســــــورة �ســــــاملة خا�سة يف ال�سعر، 

عندما ي�ســــــرتك الن�ســــــان يف الوزن والروي 

وبع�ــــــص املقاطع، وهو ما ن�ســــــميه بالتنا�ص 

الكلي، وميكن اأن جتليه املعار�ســــــات، وذاك 

تنا�ص جلي، بينما ثمة �رشب ثاٍن خفي يقوم 

أثر ن�ص �ســــــابق يف ن�ص لحق،  على اإدراك ا

لكنه ل ي�سرتك معه يف الروي واإن اتفق معه 

مارات الفنية.  يف الوزن وبع�ص الأ

اإىل ذلك، هنــــــاك تنا�ص /جزئي/ يتمثل 

يف ا�ســــــتفادة الن�ــــــص املاثل مــــــن ن�ص غائب 

ب�ســــــورة جزئية، ميثلها ال�سرتاك يف مقطع، 

أو توظيف دوال معينة، ويف امل�ســــــتويات كلها  ا

تتجلى �سخ�ســــــية الن�ص املاثــــــل برغم تاأثره 

بالن�ــــــص الغائب، ملا يتميز به املبدع نف�ســــــه، 

ونق�سد بالن�ص املاثل: الن�ص مو�سع الفح�ص 

يف مقابل الن�ص الغائب.

ومعهــــــم   _ التفكيكيــــــون  ويقــــــّر 

 اأن ل وجود لن�ص م�ســــــتقل 
)28(

ال�ســــــيميائيون

ا�ستقاللً كاماًل، وكل ن�ص – هو يف حقيقته 

– حمتــــــل احتاللً دائماً ل مفــــــرَّ منه، مادام 
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يتحرك �ســــــمن معطى لغوي موروث و�سابق 

أ�ســــــاًل، وي�ســــــتغل يف منــــــاخ ثقايف  لوجــــــوده ا

ومعريف مهيمن عليه، فكل كتابة –اإذن- هي 

أنقا�ص كتابة اأخرى ب�سكل اأو  تاأ�ســــــي�ص على ا

باآخر، اأو قل: اإنها خال�ســــــة لكتابات اأخرى 

�سابقة لها. 

أي�ساً اإىل اأن الن�ص ل ين�ساأ  وي�سري التنا�ص ا

من فراغ.. اإنه تفاعل مع الكالم، وقد كانت 

الكلمة اأولً، ثم تفرعــــــت وانت�رشت وتنوعت 

فاأ�سبحت كالماً. ولهذا امل�سطلح يف العربية 

ا�ســــــتقاقات عدة مرت بع�سها، منها: تداخل 

الن�ص، والن�ص الغائب، وت�سافر الن�سو�ص، 

)29(
والتعدي الن�سي.. وغريها. 

ارتقاء الن�س:

ولقــــــد ا�ســــــتطاع الفرن�ســــــي رولن بارت 

ق م�ســــــطلح التنا�ــــــص.. فاملوؤلف -يف  اأن يعمِّ

نظره- ما هو اإل نا�سخ يعيد كتابة ن�ص كان 

حا�ــــــرشاً بطريقــــــة ما، وكل ن�ص هو ن�ســــــيج 

من اقتبا�ســــــات تنحدر من م�ســــــادر ثقافية 

)30(
خمتلفة.

أكــــــرث النقاد  أمــــــا جــــــريار جينيت فهــــــو ا ا

املعا�رشيــــــن تو�ســــــعاً يف م�ســــــطلح التنا�ص 

وا�ســــــتقاقاته؛ حيث يذهب اإىل اأن مو�ســــــوع 

ال�ساعرية لي�ص الن�ص يف حالته النفرادية، 

واإمنا مو�ســــــوعها يف الن�ص اجلامع، ثم يبني 

اأن مو�سوع ال�ساعرية هو كل ما ي�سنع الن�ص 

يف عالقة ظاهرة اأو م�ســــــمرة مع ن�ســــــو�ص 

اأخرى.. وهناك عدة اأمنــــــاط من التعاليات 

الن�سية لديه، منها: التنا�ص، وما وراء الن�ص، 

اأي: ال�رشح الذي يجمع ن�ســــــاً ما بن�ص اآخر 

دون ت�ســــــمية؛ والت�ساع الن�سي، اأي: العالقة 

الن�سية التي توحد ن�ساً بن�ص �سابق عليه. 

دبي الرثي،  وي�سري التنا�ص اإىل الن�ص الأ

وبه بنية �سطحية ظاهرة-اأي: القول املبا�رش؛ 

وبنية عميقة، وهو الق�ســــــم املطمور يف مقر 

)31(
الن�ص. 

الف�شاء التنا�شي:

مكنة  وي�سري هذا امل�سطلح اإىل تداخل الأ

وتفاعلها فيما بينها، وكما يبدو فقد �ســــــيغ 

ا�ســــــتناداً اإىل التنا�ص الن�ســــــي، اأي: تداخل 

الن�ســــــو�ص املتنوعة واملختلفة يف ن�ص واحد 

وتقاطعها. 

اأما الت�سظي، فهو يخ�ص الدللة الن�سية، 

ووفق هذا املفهوم يبدو الن�ص ف�ساًء مكثفاً 

)32(
بالدللت املتنوعة. 

 
)33(

وميكننا القول- ح�سب د. خليل مو�سى

باأن التنا�ص حركة تفاعلية يت�ســــــمن اأ�سواتاً 

خمتلفة تتحاور، وي�ســــــتمل على ن�سو�ص من 
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خر.. نا والآ املا�سي واحلا�رش.. من الأ

أ�سا�ســــــاً مــــــن مقولة  وينطلق امل�ســــــطلح ا

اء قبــــــل اأن نكــــــون كتَّاباً..  أننا قرَّ فحواهــــــا ا

والكتَّاب عندما ين�ســــــئون الن�سو�ص اخلا�سة 

بهم، فهم اإمنا ينطلقون من الن�ســــــو�ص التي 

أيام  �ســــــبق لهم اأن متثلوها فيما ان�رشم من ا

 .
)34(

حياتهم 

اأن 
 )35(

ويف راأي الدكتور: �ســــــمر الفي�سل 

التنا�ص هــــــو اعتماد ن�ص على اآخر، اأو على 

اأكرث من ن�ص. 

وهكــــــذا فــــــاإن التنا�ص يت�ســــــل بعمليات 

المت�ســــــا�ص والتحويل اجلذري اأو اجلزئي 

أو  لعديــــــد من الن�ســــــو�ص املمتــــــدة بالقبول ا

.
)36(

دبي املحدد الرف�ص يف ن�سيج الن�ص الأ

جتليات واأ�شكال:

الج���رتار: وهو تكرار للن�ص الغائب دون 

أ�ســــــري  تغيري اأو حتوير، فيظل الن�ص اجلديد ا

مرجعه، ويعيد الن�ص الثاين مقولت الن�ص 

ول دومنــــــا حوار معها، وهــــــذا ل يعني اأن  الأ

خــــــري ل يقدم عمــــــاًل متميزاً عن  الن�ــــــص الأ

�ســــــابقه. ومن اأمثلة ذلك: ق�ســــــيدة )الربدة( 

 التي يقول يف مطلعها: 
)37(

للبو�سريي 

���ِر ج�����رياٍن ب���ذي ���ش��َل��ِم اأِم�����ن ت���ذكُّ

مزجت دمعًا جرى من مقلٍة بدِم

اأم هبت الريُح ِمن تلقاء كاظمٍة

واأوم�س الربق يف الظلماء من اإ�شِم

اأن احلبَّ منكتم ال�شبُّ  اأيح�شب 

وم�شطرِم منه  من�شجم  بني  ما 

لول الهوى مل ُتَرْق دمعًا على طلٍل

ول اأرق����ت ل��ذك��ر ال���ب���اِن وال��ع��ل��ِم 

حمد  وثمــــــة ق�ســــــيدة )نهــــــج الــــــربدة( لأ

وهي اأي�ساً يف مدح الر�سول )�ص(، 
 )38(

�سوقي

وبدايتها: 

رمٌي على القاع بني البان والعلِم

�شهر احلرِم اأحلَّ �شفَك دمي يف الأ

اأ�شدًا بعيني ج��وؤَذٍر  الق�شاُء  رمى 

جِم يا �شاكن القاع اأدرك �شاكن الأَ

قائلًة النف�س  حدثتني  رن���ا  مل��ا 

يا ويح جنبك بال�شهم امل�شيب ُرمي

ي��ا لئمي يف ه��واه وال��ه��وى ق��دٌر

ك الوجُد مل تعِذل ومل تلِم لو �شفَّ

وكتب ح�ســــــن حممد �ســــــداد ق�ســــــيدته 

الطويلة )عبري الوردة على نهج الربدة( وجاء 

:
)39(

يف مطلعها 

ال���ب���ان وال��ع��ل��ِم ت���ذك���رت ذات  مل���ا 

واملنحنى والّنقا واحليِّ ذي �شلِم

تزايد الوجد حتى �رصت يف قلق

ت��ه��داأ ومل تنِم وال��ع��ني ب��احل��ب مل 
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ذرف��ت اإمن��ا  و�شوقي  ���رصي  كتمت 

عيناي بالدمع كم يف الوجد من اأمِل

�شِغف اإن��ن��ي  تلمني  ل  لئمي  ي��ا 

تلِم مل  ب��احل��ق  تعرفني  كنت  ل��و 

اإن الق�ســــــائد ال�ســــــابقة كلها ت�سري على 

منط واحــــــد، وهــــــي معار�ســــــات ائتالفية، 

عجاب بال�ســــــابق والنطالق منه  باعثهــــــا الإ

ملوازاته والت�ســــــاوي معــــــه يف الغاية واملنطلق 

والهدف. 

المت�شا�س: وفيه يتعامل الن�ص احلا�رش 

مع الن�ــــــص الغائب، وي�ســــــعى اإىل تذويبه يف 

الن�ــــــص اجلديد، واإعادة ت�ســــــكيله وفق روؤى 

جديــــــدة. وميكننا اأن ن�رشب مثالً على ذلك 

بق�ســــــيدة )البكاء بني يــــــدي زرقاء اليمامة( 

؛ حيث ا�ســــــتدعى ال�ســــــاعر 
)40( 

مل دنقــــــل لأ

اأحداثــــــاً و�سخ�ســــــيات من الــــــرتاث العربي 

القدمي للتعبري عن التجربة احلزيرانية:

قلِت لهم ما قلت عن قوافل الغبار..

فاتهموا عينيك يا زرقاء بالبوار !

�شجار.. قلت لهم ما قلت عن م�شرية الأ

فا�شت�شحكوا من وهمك الرثثار !

وحني فوجئوا بحد ال�شيف: قاي�شوا بنا..

والتم�شوا النجاة و الفرار !

ونحن جرحى القلب.. جرحى الروح والفِم

مل يبق اإل املوت واحلطام والدمار

نهار و�شبية م�رصدون يعربون اآخر الأ

�رص ون�شوٌة ُي�ُشقن يف �شال�شل الأ

ويف ثياب العار

احلوار: ويقوم على حتوير الن�ص وتغيريه، 

وال�سري يف عك�ص اجتاه الن�ص ال�سابق.. يقول 

 :
)41(

ال�سابي 

 فما ال�شعادة يف الدنيا �شوى حلٍم

مُم الأ اأي��ام��ه��ا  ل��ه  ت�شحي  ن����اٍء 

ويقول جربان خليل جربان:

وما ال�شعادة يف الدنيا �شوى وهٍم

��ه ال��ب�����رُص ف����اإن ���ش��ار ج�����ش��م��ًا م��لَّ

التنا����س الظاه���ر: ويكون الن�ص الغائب 

مثلــــــة على ذلك  وا�ســــــحاً يف التنا�ــــــص، والأ

هــــــي تلكم املعار�ســــــات والنقائ�ــــــص الكثرية 

املنت�ــــــرشة هنا وهناك.. ومــــــن ذلك قول ابن 

:
)42(

الفار�ص

له وم��ا  ق��دمي يف هواها  حديثي 

قبل لها  ولي�س  بعد  علمت  كما 

كما بها  غرامي  مثل يف  وم��ا يل 

غدْت فتنة يف ح�شنها ما لها مثل
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مر ذاته جنده عند ال�ســــــاب الظريف  والأ

:
)43(

الذي يقول 

ح��دي��ث غ��رام��ي يف ه���واك قدمي

وف����رط ع��ذاب��ي يف ه����واك نعيم

أنواع  * ويقــــــف النقاد عند نوعــــــني من ا

التنا�ص:

ول: الذاتــــــي: وفيه يعود ال�ســــــاعر اإىل  الأ

نتاجه ال�ســــــابق في�ســــــوغ منه نتاجاً جديداً؛ 

ألفاظــــــه وتراكيبه،  حيــــــث تتداخل �ســــــوره وا

وينتج بع�سها عن بع�ص.. كما حدث -فيما 

 الذي يقول يف 
)44(

خطــــــل الكبري  اأعتقد- لالأ

مو�سع:

ح��ل��ف��ت مب��ن ت�����ش��اق ل��ه ال��ه��داي��ا

���ت ب��ك��ع��ب��ت��ه ال���ن���ذور وم�����ن ح���لَّ

ويف مو�سع اآخر يقول:

لقد حلفت مبا اأ�رصى احلجيج له

البدن يف احلرم دماء  والناذرين 

الثاين: اخلارجي: وفيه ي�ستفيد الكاتب 

مــــــن ثقافته وذاكرته بالعودة اإىل الن�ســــــو�ص 

دبية  والأ �ســــــطورية  والأ الدينية  واملرجعيات 

الكثرية، فيخــــــرج منها بن�ص جديد. وكمثال 

:
)45(

على ذلك يقول حممد عمران

�شياء ما ع�شنا اأعلن اأن اأجمل الأ

واأج����م����ل ال���ن�������ش���اء م����ا ع�����ش��ق��ن��ا

واأج������م������ل ال�����ك�����الم م�����ا ك��ت��ب��ن��ا

واأج�����م�����ل ال����ب����ح����ار م�����ا راأي����ن����ا 

ول �ســــــك اأن هذا املقطــــــع يتنا�ص مع ما 

قد قالــــــه الرتكي ناظم حكمــــــت يف اأعماله 

 :
)46(

الكاملة

اأجمل البحار 

ذلك الذي مل يزره اأحد بعد

اأجمل اأيامنا

تلك التي مل نع�شها بعد.. 

وهنا ميكــــــن اأن نذهب مع د. عبد امللك 

 اإىل القول باأن التنا�ســــــية هي 
)47(

مرتا�ــــــص 

أو توارد  تالقي اأفكار، وان�ســــــمام اأطــــــراف، ا

خواطر.

آن: يف رو�س القرا

وا�ســــــتعان البع�ــــــص باألوان الق�ســــــم التي 

وردت يف القــــــراآن الكرمي، كما نرى لدى اأبي 

 يف قوله: 
)48(

�سخر الهذيل 

اأما والذي اأبكى واأ�شحك والذي

م��ر اأم��ات واأح��ي��ا وال��ذي اأم��ره الأ

���ُه ُهَو  ية الكرميــــــة: » َواأَنَّ حيــــــث تاأثر بالآ

)49(
ُه ُهَو اأََماَت َواأَْحَيا«. َحَك َواأَْبَكى * َواأَنَّ اأَ�شْ

وا�ستحوذت ق�س�ص القراآن على م�ساعر 

العديد من ال�ســــــعراء.. وكمثــــــال على ذلك: 

أراد جريــــــر اأن ميدح اأيوب بن �ســــــليمان  ملا ا
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ابن عبد امللك، وجد يف ق�ســــــة يو�سف عليه 

ال�سالم معيناً ثراً ي�ستطيع النتفاع به للتعبري 

 :
)50( 

عما يريد.. يقول

ك��ون��وا ك��ي��و���ش��ف مل��ا ج���اء اإخ��وت��ه

وا�شتعرفوا قال: ما يف اليوم ترثيب

����ق����ه وفَّ واهلل  ����ل����ه..  ف���������شَّ اهلل 

يعقوب ��اه  و���شَّ اإذ  يو�شف  توفيق 

يف اإ�سارة اإىل قوله تعاىل: »َقاَل َل َترْثَيَب 

 َلُك���ْم َوُه���َو اأَْرَح���ُم 
ُ
َعَلْيُك���ُم اْلَي���ْوَم َيْغِف���ُر اهلّل

)51(
اِحِمنَي«. الرَّ

ن�ساري )ر�ص(  وكان النعمان بن ب�سري الأ

كــــــرث تاأثراً واقتبا�ســــــاً من القــــــراآن، وتعد  الأ

ق�ســــــيدته الدالية اأمنوذجاً علــــــى ما اأقول، 

 :
)52(

ومنها

ق����د اأت����اك����م م����ع ال���ن���ب���ّي ك��ت��اب

����ش���ادق ت��ق�����ش��ع��ّر م��ن��ه اجل��ل��ود

َل   َنزَّ
ُ اقتب�ص ذلك من قوله تعــــــاىل: » اهللَّ

َثايِنَ َتْق�َشِعرُّ  َت�َشاِبهًا مَّ ِديِث ِكَتابًا مُّ اأَْح�َشَن احْلَ

)53(
ُهْم«. ِذيَن َيْخ�َشْوَن َربَّ ِمْنُه ُجُلوُد الَّ

مام علي بن اأبي طالب ر�ســــــي  ويقول الإ

:
)54(

اهلل عنه

ُت���رك���ن���ا م���ت���ن���ا  اإذا  ���������ا  اأنَّ ول������و 

ل����ك����ان امل��������وت راح��������ة ك�����ل ح��ي

ُب���ع���ث���ن���ا م����ت����ن����ا  اإذا  ول�����ك�����ّن�����ا 

وُن�������ش���اأَل ب��ع��ده��ا ع���ن ك���ل ���ش��يء

ويف هذا اإ�ســــــارة اإىل قولــــــه تعاىل: » َزَعَم 

ي  ���ن ُيْبَعُث���وا ُقْل َبَل���ى َوَربِّ ِذي���َن َكَف���ُروا اأَن لَّ الَّ

ا َعِمْلُت���ْم َوَذِلَك َعَلى  نَّ مِبَ وؤُ َلُتْبَعُث���نَّ ُث���مَّ َلُتَنبَّ

رٌي«. ِ َي�شِ
اهللَّ

يف النقد العربي القدمي:

دبي ن�ساط اإن�ساين ي�ستخدم  اإنَّ النقد الأ

 عــــــن موقــــــف جمايل 
ِّ

أداة، ل ليعــــــرب اللغــــــة ا

دب – واإمنا ليكتب عن  – كمــــــا هي حــــــال الأ
دبي  دب. وهو ي�ستند على تذوق الن�ص الأ الأ

والقدرة على حتليله وتقوميه واإ�سدار حكم 

دب والنقد عالقة  ب�ســــــاأنه.. والعالقة بني الأ

 )55(
جدلية..

لقد عرف النقد العربي القدمي التنا�ص 

ن �ساعر بيتاً  يف �سكل الت�ســــــمني، كاأن ي�سمِّ

خر، اأو  أو �سطراً من �ساعر اآخر، ل�سبب اأو لآ ا

آنية.. ويكون  آيــــــة قرا أو ا ن قولً ماأثوراً ا ي�ســــــمِّ

حوال كلها ق�ســــــداً  الق�ســــــد من ذلك يف الأ

نَّ 
بالغيــــــاً، اإذا كان القول املاأخوذ معروفاً؛ لأ

أثــــــور، واإذا  ال�ســــــاعر يحيل باملعهود على املا

حالــــــة على املوقع الالئق بها، فهي  وقعت الإ

مثلة الواردة  . والأ
)56(

اأح�سن �سيء يف الكالم 

يف الفقرة ال�سابقة دليل على ذلك. 
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دبي م�ساوياً  ويف روؤية ما، اأ�سبح النقد الأ

للن�ســــــو�ص التي يدر�ســــــها، وغــــــدت الكتابة 

يف مواجهــــــة الكتابــــــة هي جوهــــــر العملية 

)57(
النقدية.

يف ال�شعر الغربي:

والت�سمني يف ال�سعر الغربي كان معروفاً 

كذلــــــك، ففي القرن ال�ســــــابع ع�رش بانكلرتا، 

كان ثمة نوع من ت�سمني عبارات من الكتب 

املقد�سة، اأو من اأقوال امل�سيح عي�سى ابن مرمي 

عليهما ال�سالم، تلكم العبارات مل تكن تخفى 

على خا�سة القراء، ورمبا مل تكن لتغيب عن 

الكافة من القراء من ذوي املعرفة. 

اأما يف مطلع القرن الع�رشين، فقد عرف 

نكليزي تطوراً وا�سحاً يف الت�سمني  ال�سعر الإ

اتخذ �سكل التنا�ص؛ بحيث جند يف الق�سيدة 

أو اأكرث، اأو عبارات متناثرة ل�ساعر اآخر،  بيتاً ا

ولعلَّ اأدق مثال على التنا�ص هنا جنده لدى 

وىل جند �سوراً  ت. �ص. اإليوت.. يف كتاباته الأ

اأو عبارات حمددة ميكن اإرجاعها اإىل �سعراء 

الرمزية الفرن�سيني من اأواخر القرن التا�سع 

ع�رش.. واإ�سارات اإليوت اإىل ال�سعر الفرن�سي 

جتعلنــــــا اأمام مفاجاأة الك�ســــــف اإذ وجدنا يف 

كتاباته املبكرة �سوراً �سبق اأن عر�سها رامبو 

أو �سان جون بري�ص.. اأو غريهم.  أو بودلري ا ا

نكليزي برتراند ر�ســــــل  يقول الناقــــــد الإ

دب الفرن�ســــــي  عن اإليوت باأنه مطلّع على الأ

ته. واأدق اأمثلة التنا�ص ب�ســــــكلها الكامل  برمَّ

جندها يف اأكرث اأعمال اإليوت �سهرة، جندها 

ر�ص اليباب(؛ حيث جند ت�سميناً من  يف )الأ

خم�ســــــة وثالثني كتاباً، وبلغات �ست ما �سوى 

نكليزية. وهو ي�سري يف هوام�سه اإىل امل�سدر  الإ

ن  ن منه؛ بحيث يغدو الن�ص امل�سمَّ الذي �سمَّ

�سل ومت�سابكاً معه. وهذا هو  متداخاًل مع الأ

معنى التنا�ص ب�سورته احلديثة التي انتقلت 

منه اإىل غريه. ولعلَّ اإ�سارة اإليوت اإىل امل�سدر 

لدفع تهمة ال�رشقة، وليثبت لنا �سعة اأر�سيته 

 :
)58(

الثقافية.. وقد روي عن اأبي نوا�ص قوله 

»ما نطقت بال�ســــــعر حتى حفظت ل�ستني من 

�سواعر العرب، فما بالك بال�سعراء« ؟!. 

أوائل مــــــن تاأثر بالتنا�ص  ورمبا كان من ا

عند اإليوت: رائد احلداثة بدر ال�سياب الذي 

ر�ص اليباب(.  ا�ستهوى الوجه الثقايف يف )الأ

وال�ســــــياب الذي ظهر يف اخلم�ســــــينيات كان 

وىل، اإىل جانب  نتاج ثقافة تراثية بالدرجة الأ

ما كان يف متناوله من ترجمات عن ثقافات 

غربية.. ويف )حفــــــار القبور( مثاًل، وكذا يف 

)املوم�ــــــص العمياء( و�ســــــواهما.. نرى الوجه 

الثقايف يلح على ال�ســــــياب الــــــذي كان يكرث 
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احلديث عن: ت. �ص. اإليوت، فنجده مغرقاً 

يف التنا�ص الذي يتخذ عنده �سكل الت�سمني 

أي�سـاً- يكرث  املعروف يف الرتاث، لكنه كان -ا

حالت، �ســــــرياً على منوال  من الهوام�ص والإ

اإليوت. 

انتزعــــــت  قــــــد  اليبــــــاب(  ر�ــــــص  )الأ اإنَّ 

عجاب واأغرت بالحتذاء لدى ال�ســــــعراء،  الإ

فانبهروا بهــــــا اإىل حد الندفاع نحو احتذاء 

النموذج الغربي لل�ســــــعر؛ فا�ســــــتدت النزعة 

اإىل تغريب التعبري وت�ســــــيد ال�سورة والرمز 

. واأثرت هذه 
)59(

لدى جمهــــــرة من املعا�رشين

الق�ســــــيدة تاأثرياً عميقاً يف حتولت ال�ســــــعر 

)60(
احلديث.

اإىل ذلــــــك، جنــــــد )اأدوني�ص( قــــــد اأغراه 

ر اإل )ناقاًل(..  أنه مل يكن يف ما نظَّ التنظري، اإل ا

يقول اأدوني�ص: اأحــــــب اأن اأعرتف باأنني كنت 

بــــــني من اأخذوا بثقافة الغرب، غري اأين كنت 

وائل الذين ما لبثوا اأن جتاوزوا  كذلك، بني الأ

ذلك، وقد ت�سلَّحوا بوعي ومفهومات متكنهم 

من اأن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة، 

 .
)61(

واأن يحققوا ا�ستقاللهم الذاتي 

ولعلَّ الذي ي�سغل اأكرث الباحثني اليوم هو 

أو عبــــــارة اأو فكرة لدى  البحث عن �ســــــورة ا

أو رامبو اأو مالرميه، ومن ثم حماولة  بودلري ا

اإيجــــــاد مثيلها يف كتابــــــات اأدوني�ص وغريه.. 

يف »�سدمة 
 )62(

وهنا نرى اأدوني�ص نف�سه يقول

أننا نعي�ص بو�ســــــائل  احلداثــــــة«: ).. وكمــــــا ا

ابتكرها الغــــــرب، فاإننا نفكــــــر بلغة الغرب: 

نظريــــــات، ومفهومــــــات، ومناهــــــج تفكــــــري، 

أدبية..(.  ومذاهب ا

اأدوني�ص جمموعة اعرتا�ســــــات  أثار  ا لقد 

على اأدبه منذ منت�ســــــف ال�ســــــتينيات، حتى 

 قال ذات مرة 
)63(

أينا الناقد �ســــــالح نيازي  را

يف دوريــــــة ،، الناقد ،، بــــــاأن الناقد يجد اأن 

ال�سهرة وحدها هي التي تتقدم.

أ�ســــــدر عــــــام 1986  وكان اأدوني�ــــــص قد ا

عمال الكاملة للفرن�ســــــي املعا�رش:  ترجمة الأ

اإيف بونفوا، الــــــذي وجد اأن »يف اللغة قدرة 

قاتلة – حني تطرد الواقع وا�ســــــعة ال�سورة 

)64(
مكانه«. 

مقاربة حداثية:

واإذا كانت الدرا�ســــــات النقدية القدمية 

قد تناولــــــت التنا�ــــــص �ســــــمن مفاهيم جد 

�ســــــول وال�رشقة  �ســــــيقة، مثل: التاأثريات والأ

وىل  وغريها.. فاإنه اليوم يرتبط بالدرجة الأ

أنه عمل حتويل  دبي، من حيث ا بالرتقــــــاء الأ

وا�ستيعاب لعدد من الن�سو�ص اخلا�سعة لن�ص 

مركزي يحافظ على �ســــــيادة املعنى، فداخل 
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الكتابــــــة تقــــــوم عملية جد معقــــــدة يف اإذابة 

خمتلف الن�سو�ص املدجمة مع الن�ص الكبري؛ 

ذلــــــك اأن املوؤلف قد يدخل دللة معار�ســــــة 

لدللة كالم الغــــــري، مما يجعل الكلمة تاأخذ 

م�ساراً مزدوجاً: م�سار دليل اأويل منبثق من 

�سل(.. وم�ســــــار ثاٍن ي�ستمد اأفقه  الن�ص )الأ

من ال�ســــــيغة اجلديدة التي اأدجمت بها، مما 

ينتــــــج عن ذلك دللية حوارية داخلية للكلمة 

نف�سها؛ ذلك اأن الكلمات الغريية التي يت�رشب 

بها كالمنا، ينبغي اأن حتمل فهمنا اجلديد، 

وموقفنا اجلديد، مبعنى اأن ت�سبح مزدوجة 

ال�سوت، فاخلطاب الغريي يوؤ�س�ص مع الن�ص 

الذي ت�سمنه خليطاً كيماوياً، ولي�ص توا�ساًل 

؛ ذلك اأن درجة التاأثري املتبادل 
)65(

ميكانيكياً 

عن طريق احلوار بني الن�ســــــني تكون كبرية، 

لهذا تعد م�ســــــاألة ال�ستيعاب والتحويل ميزة 

 مــــــن اأهم 
)66(

عمليــــــة التنا�ــــــص الــــــذي يعد 

أيدينا على  التقنيــــــات النقديــــــة التي ت�ســــــع ا

تركيبات الن�ســــــو�ص وتركيب ال�سخ�ســــــيات 

املبدعة اإن اأح�ســــــنا ا�ســــــتخدام هذه التقنية، 

وقدمنا لها اخللفيــــــات الالزمة من ثقافتنا 

وتاريخنا.

وبعد:

أيامنا هذه يقرتب اإىل حد  أه يف ا اإنَّ ما نقرا

أنواعاً  ؛ حيث نرى ا
)67(

كبري من �سورة الغابة 

�ســــــجار،  دغال والأ خمتلفة ومتباينــــــة من الأ

منهــــــا اجلميــــــل، ومنها الطفيلــــــي.. وهي -

على بع�سها يف �ســــــورة الغابة- تبدو كثيفة 

جذابة، اإل اأن م�ســــــدر اجلمال ل يتاأتى من 

�ســــــجرة واحدة بذاتها، واإمنا م�سدره مزيج 

من ذلك الت�سكيل الذي يت�سكل بفعل التدخل 

احل�ســــــاري.. م�ســــــدره هو ذلكم الف�ســــــاء 

البانورامي.. ولكن ما ي�ســــــتوقف املتاأمل هي 

تلكم ال�ســــــجرة التي ناأت بنف�ســــــها عن كتلة 

الغابة، فا�ستقلت باأر�سها و�سمائها، وا�ستوت 

على جذورها م�رشئبة م�سرت�سلة.

العم��دة لب��ن ر�سيق – حتقيق: حمم��د عبد احلميد – دار اجلي��ل – الطبعة اخلام�سة – ب��ريوت 1981 م: )1/   -1

 .)91

النقد العربي – د. م�سطفى نا�سف – �سل�سلة عامل املعرفة )255( اآذار 2000 - �س )59( وما بعد.   -2

اأ�سرار البالغة- عبد القاهر اجلرجاين- حت: حممود �ساكر- ال�سفحة )393(.   -3

رواه البخاري يف كتاب النكاح )70( باب اخُلطبة )48( حديث رقم )4851( اجلزء اخلام�س- �س)1976(.   -4

الهوام�ش
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الكلمة- اأحمد عبد التواب- �سحيفة البيان- العدد 5798- تاريخ-3 اأيار 1996- ال�سفحة ال�سابعة.   -5

ية)26(.  �سورة اإبراهيم- الآ  -6

طيب الكالم- حمّمد ندمي- �سحيفة العتدال- العدد 527- تا: 29 اأيلول 2000- �س )7(.   -7

الكلمة �سيدة املوقف- د. فتحي الزبيدي- �سحيفة الحتاد )امللحق) 2 رم�سان 1413- ال�سفحة )15(.   -8

دبي- العددان 193 / 194- ال�سفحة ال�ساد�سة.  الكلمة وانتماوؤها- د. علي عقلة عر�سان- جملة املوقف الأ  -9

�سالم والكالم- عالء الدين ح�سن- جملة الثقافية »لندن« العدد 26- مايو 2000- ال�سفحة )46(.  10- الإ

11- قيمة الكلمة- دون ا�سم- �سحيفة البيان- مرجع �سابق- 9 اآذار 1994- �س )8(.

ول- متوز 2003.  12- الكلمة م�ستقبل- عالء الدين ح�سن- �سحيفة: دوحة اخلابور- العدد الأ

دبي- العدد 282- 10 ت�سرين اأول 1991- �س)1(. �سبوع الأ 13- كلمة اأوىل- قمر كيالين- �سحيفة الأ

�سلوب- يو�سف اليو�سف- املرجع ال�سابق- العدد 731- تا 21 / 10 / 2000- ال�سفحة )6(.  14- الن�س والأ

15- النقد العربي.. د. م�سطفى نا�سف )م.�س( ال�سفحة )174(. 

دب )اجلزائر( الع��دد 12- دي�سمرب 1997- �س  16- مفه��وم الن���س عند املنظرين- حممد ال�سغ��ري- جملة: اللغة والأ

 .)40(

17- بالغة اخلطاب- د. �سالح ف�سل- عامل املعرفة 1992 )م.�س( العدد 164- ال�سفحة )232(. 

18- اآفاق التنا�سية- الهيئة امل�سرية للكتاب 1998- �س )30(.

19- الن���س والتاأويل- بول ريكور- تر: من�سف عبد احلق- جمل��ة: العرب والفكر العاملي- العدد الثالث 1988- �س 

 .)37(

دبي )م.�س( العدد 823- ت��ا: 7/ 9/ 2002- �س  �سب��وع الأ دب��ي- اأحمد ناهم- �سحيفة الأ 20- ح�س��ارة الن���س الأ

 .)7(

21- اخلطاب الروائي- ميخائيل باختني- ت: حممد برادة- دار الفكر بالقاهرة- ط )1( ال�سفحة )56(. 

22- يف البنيوية- يو�سف �سامي اليو�سف- �سحيفة البعث الدم�سقية- العدد 6252- تا: 16 / 8 / 83- �س )9(.

23- البنيوية ل�: جان بياجيه- تر: عارف منيمنة، ب�سري اأوبري- دار عويدات- بريوت 1970. 

24- مقابلة مع جاك لينهارت- جملة الكرمل- العدد 36/ 37 لعام 1990- �س )65(.

25- النقد البنيوي- رولن بارت- تر: اأنطون اأبو زيد- عويدات/ بريوت 1988-ال�سفحة )148(. 

26- التنا�س ومرجعياته- د. خليل املو�سى- جملة املعرفة )ال�سورية( العدد 476- اأيار 2003 م. 

خر 1418-  27- انظ��ر: درا�س��ة �سعد اأبو الر�سا ح��ول م�ستويات التنا�س �سمن جملة )قوافل( الع��دد التا�سع- ربيع الآ

ال�سفحة )27( وما بعدها. 

28- انظر: التفكيكية يف اخلطاب البنيوي- يو�سف وغلي�سي- املرجع ال�سابق- ال�سفحة )57- 58(. 

29- انظر: مفهوم التنا�س- د. خليل املو�سى- �سحيفة البعث )م.�س( العدد 9277- تا: 5 / 11 / 1993. وانظر اأي�ساً: 

قراءات يف �سعرية ال�سعر العربي احلديث- مطبعة اليازجي- دم�سق 2001. 
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30- التنا�س ومرجعياته- د. خليل املو�سى- جملة املعرفة )م. �س( ال�سفحة )101(. 

دبي )م.�س( العدد 834- تا: 18 رم�سان 1423- ال�سفحة  �سبوع الأ 31- مفه��وم التنا�س- خليل مو�س��ى- �سحيفة الأ

ال�سابعة. 

دبي )م.�س( العدد 731- تا: 21 / 10 / 2000- �س )7(.  �سبوع الأ دبي- خالد ح�سني- الأ 32- تفكيك الن�س الأ

33- التنا�س- خليل مو�سى- املرجع ال�سابق- �سفحة ق�سايا فكرية: 5 / 1 / 2001- العدد )790(. 

ول 1993 م.  34- التنا�س- د. عبد النبي ا�سطيف- جملة: راية موؤتة- مج )2( العدد )2( كانون الأ

دبي- العدد 61- تاريخ- 18/ 11/ 1993.  �سبوع الأ 35- ملحق الأ

36- ظواهر فنية يف لغة ال�سعر.. عالء رم�سان- من�سورات احتاد الكتَّاب- دم�سق 1996- ال�سفحة )111(.

37- ق�سيدة الربدة للبو�سريي- تعليق: توفيق ح�سيني- مطبعة اليازجي- دم�سق 2000.

38- اأحمد �سوقي- حياته و�سعره- دار كرم بدم�سق- دون تاريخ- �س )96( وما بعدها.

39- عبري الوردة على نهج الربدة- ح�سن حممد �سداد بن عمر- دون تاريخ ودار ن�سر- �س )12(. 

40- خمتارات اأمل دنقل- كتاب يف جريدة- مطابع موؤ�س�سة ت�سرين- اإعداد وتقدمي: عبلة الرويني- ال�سفحة )23(. 

ف على وجه 
َ
41- ُولد ال�سابي عام 1909 وتويف عام 1934؛ اأما جربان فقد ُولد عام 1883 وتويف عام 1931.. ول ُيعر

خر.  الدّقة اأيهما كتب قبل الآ

42- ديوان ابن الفار�س- ال�سفحة )85(.

43- ديوان ال�ساب الظريف- ال�سفحة )14(. 

خطل-: )301- 310(.  44- ديوان الأ

45- اأنا الذي راأيت- وزارة الثقافة ال�سورية 1978 م.

46- اجلزء الثالث- تر: فا�سل لقمان- دار الفارابي- بريوت 1981. 

ول 1988. دبي )م.�س( العدد 330- �س )13( ت�سرين الأ 47- الكتابة اأم حوار الن�سو�س- املوقف الأ

مايل: 1 / 149. 48- الأ

يتان: 43- 44. 49- �سورة النجم- الآ

50- ديوان جرير: 1 / 349.

ية: 92. 51- �سورة يو�سف- الآ

52- �سعر النعمان بن ب�سري: 89.

ية: 23. 53- �سورة الزمر- الآ

54-  ديوان علي بن اأبي طالب: 64.

دبي )م.�س( العدد 826- تا: 28 / 9 / 2002- �س  �سبوع الأ دبي- روؤى واأفكار- د. ممدوح اأبو الوي- الأ 55- النقد الأ

 .)6(

56- منهاج البلغاء للقرطاجني- حت: حممد بن اخلوجة- بريوت- ط 2 / 1981- �س 189. 
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دبي )م.�س( الع��دد 731- تا: 21/ 2000/10- ال�سفحة  �سبوع الأ دبي- حممود زعرور الأ 57- نظري��ات يف النق��د الأ
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أنف�سنا، ففي تراثنا )الفكر العربي  علم اجلمال يقودنا اإىل مرجعية ملعرفة ا

أدباء تفكروا بتلك املفاهيم للعودة اإىل مفهوم  �سالمي( فال�سفة ومت�سوفة وا الإ

اهلل تع������اىل. ل يوجد تعريف �س������امٌل تام لعلم اجلمال عند الدار�س������ن يوؤخذ 

كتعريف ثابت، فهو م�س������تند اإىل بنية فكرية غربية و�رشقية، ولتعريفه �س������يغ 

كث������رة – لكن ما نريد اأن نتبناه هنا، هو الذي ي�س������تمل وي�س������يء جوانباً من 

ن، اأي اإن اجلمال هو ال�س������فة يف ال�س������يء  الدرا�س������ة التي نحن ب�س������ددها الآ

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

يف تاريخ الفكر اجلمايل

❁
اأحمد اأني�س احل�سون
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اجلميل الناجتة عن التنا�ص������ق احلا�صل بني 

العنا�رص املكّونة لهذا ال�صيء، ليقوم  

بوظيفت������ه التي �ص������نع م������ن اأجلها على 

اأكمل وجه، اأي تنا�ص������ق على م�صتوي العر�ض 

أو الداخل واخلارج. واجلوهر ا

مب������ا اأن اجلم������ال ينبثق ع������ن مرجعيات 

ع������ّدة فاإن تعريف������ه لي�ض ثابتاً، فعلى �ص������بيل 

بقراطيون قد تعددت مرجعياتهم  املث������ال: الأ

بعد �ص������قوط املرجعية الدينية، لذلك هناك 

تعاريف كثرية ملفاهيم احلق واحلرية واخلري 

اجلمالية.

علم اجلمال ي�ص������لحنا ب������اأدوات معرفية 

متكننا من درا�صة املواقف اجلمالية واملعرفة 

اجلمالية ل تتك������ون عند املجتمعات اإل عرب 

ن�ص������ان( املبدع  قرون وتراكمات، فالفنان )الإ

اخلالد هو الذي يج�ص������د م������ن هذه املعارف 

أو كتابة  لوح������ة جميلة، وهذه اللوح������ة عمل ا

أو �ص������لوك. اإن مفهوم علم اجلمال كلي، فهو  ا

�صياء وبذاته فهو  ن�ص������ان بالأ يف�رص عالقة الإ

مرجعي������ة وكلي������ة لفهم املب������ادئ التي ينطلق 

ن�صان للتعامل مع الكون، والكون هو  منها الإ

ن�صان وما ينتج عنه. الإ

وهناك ما ي�صمى بالرتبية اجلمالية التي 

أو باآخر ق�ص������ية مرجعية ودينية  تعترب بوجه ا

ووطنيــــــة وقومية وكونيــــــة يف نهاية املطاف، 

بعيداً عن املوؤ�س�ســــــات الو�سيعة، التي حتول 

كل �سيء اإىل ت�ســــــليع اجتماعي، حيث انهيار 

أننا  القيم، وتكمن م�ســــــكلة النهيار هذه يف ا

ل نخل�ص للقيــــــم التي ندعو لها، فمثل هذه 

الرتبية اجلمالية هي خا�ســــــعة مل�سالح غري 

جماليــــــة وغــــــري اأخالقيــــــة وغــــــري دينية، بل 

هي م�ســــــالح ماكرة، كال�رشكات التي تفر�ص 

أو ت�رشيحة  منتوجها من خــــــالل لبا�ص معنّي ا

معينة باألف و�ســــــيلة وطريقة عرب ت�ســــــطيح 

وتروي�ص الذوق. لقد اأ�سبح املفهوم اجلمايل 

مفهوماً معيارياً وخ�سو�ســــــاً ال�ســــــادرة عن 

ب ال�رشعي  وروبية التي تعترب الأ املركزيــــــة الأ

مل�ساكل هذا العامل.علينا معرفة هذه امل�ساحة 

التي تغطيها عبــــــارة »اجلمايل« منذ اأن كان 

مظهراً من مظاهــــــر ال�رشاع الفكري القائم 

ن، فاجلمايل ينطوي على الكثري من  حتى الآ

املفاهيم كاجلميل واجلليل والقبيح واملعّذب 

وال�سامي.

ن�ســــــان للطبيعة جمالياً »ل     اإن وعي الإ

يك�ســــــف عن جواهرها الذاتية، بل يك�ســــــف 

ن�ســــــانية  من خاللها عــــــن جواهر احلياة الإ

 لكن علينا اأن ن�ســــــيف 
)1(

ويحدد �ســــــفاتها« 

ن�سان بك�ســــــفه هذا يعي نف�سه وروحه  اأن الإ
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يف هــــــذا الكــــــون، فاجلمال �ســــــمة بارزة من 

�سمات هذا الوجود، ويتجلى يف كل ركن من 

أركانه، ومل تخل احلياة من �ســــــلطان اجلمال  ا

مبختلف ظواهرها وفروعهــــــا، يف الطبيعة 

دب والفن والفكر معاً، فهو  ن�سان، والأ ويف الإ

نوع من النظــــــام املتناغم  مع مظاهر اأخرى 

ن�ساين، واإن مل  وكثرية ي�ســــــعر بها الوجدان الإ

ي�ستطع التعبري عنها، فكثرياً، بل دائماً، يبقى 

اإح�سا�ساً غام�ساً لجند له تف�سرياً، ومن هنا 

جابة  اختلفت وجهات نظر الفال�ســــــفة يف الإ

ذواق واملناهــــــج املعرفية  تبعاً لختــــــالف الأ

واملواقف امليتافيزيقيــــــة. اإن مفهوم اجلمال 

يف متناول درا�سات عديدة منذ القدمي وحتى 

ن، اإل اأن هذه الدرا�سات جتاوزت الروؤية 
الآ

اجلمالية عند الفال�سفة العرب، وهذا يعود 

وروبية  -كما ذكرنا يف املقدمة- للمركزية الأ

املهيمنة على تلك الدرا�ســــــات والبع�ص يعيد 

ال�ســــــبب لعدم وجود نظرية جمالية متكاملة 

لديهم، ومل يتناولها الفال�ســــــفة العرب تناولً 

م�ستقاًل.

وعلم اجلمال علم فل�ســــــفي وجزء مكّون 

من اأجزاء هذه الفل�ســــــفة، والتاريخ الطويل 

للفكر اجلمايل حافل بال�رشاعات الفكرية، 

ن�سان يعي نف�سه كائناً موجوداً  أ الإ منذ اأن بدا

يف هــــــذا الكــــــون املليء مبحفــــــزات لدخول 

الفكــــــر يف معرتك جديل طويــــــل  حيث بداأ 

الوعي اجلمايل الذهني ين�ساأ بانعكا�ص هذا 

ن�سان، لتو�سع هذه املثريات  الكون يف ذهن الإ

على ب�ســــــاط البحث، لقد وعى الفال�ســــــفة 

واملفكرون هذا اجلمايل وخا�سوا يف درا�سته 

لت�ستبك معها ال�رشاعات الفكرية اإىل يومنا 

هذا. 

أ البحــــــث فيه كفكر جمايل لي�ســــــبح  بدا

مع مرور الزمــــــن علماً، وذلك مع باومغارتن 

وكتابه »ال�ســــــتيطيقا« فعلم اجلمال نظرية 

�ســــــاغتها الب�رشية جمعاء، قبــــــل باومغارتن 

فكراً وما بعده نعتربه علماً، وبالطبع هذا ل 

طار  نه كان مندجماً �سمن الإ ي�ســــــريه �سيئاً لأ

نه يقّدم  يديولوجي للفيل�سوف لأ الفل�سفي الأ

وجهــــــة نظره عرب تاأمالته وفل�ســــــفته وفكره، 

أنوار القلوب  مثاًل كتاب ابن الدباغ »م�سارف ا

أ�ــــــرشار الغيوب« هو يف الت�ســــــوف  ومفــــــاحت ا

ولكنه يندغم يف الفكر اجلمايل.

وكذلك هي احلال لدى اأبي ن�رش الفارابي 

الذي �ســــــبقه بقرون، حيث يعترب واحداً من 

أهــــــم  امل�ســــــتغلني بتحديد اجلمــــــايل، وجاء  ا

اجلمال ف�ساًل من ف�سول �سريته اجلمالية، 

ففي مدينته الفا�سلة يتحدث عنها بو�سفها 
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أعلــــــى يف اجلمال الجتماعي،  مثاًل ا

ومن هنا نلمح وجهة نظره اجلمالية، 

مثلــــــة كثــــــرية )التوحيــــــدي- ابن  والأ

عربــــــي- ابــــــن �ســــــينا- الكرماين..( 

راء جمالية يف حتديد  حيث قدموا لآ

اجلميل واجلليل.

اليونانيــــــون  قدمــــــه  مــــــا  اإذاً: 

وال�سينيون والهنود والعرب امل�سلمون 

يندرج حتــــــت الفكر اجلمــــــايل، وما 

يقّدم منذ مئتي �سنة يندرج حتت علم 

اجلمــــــال: »واملفاهيم اجلمالية، مثل 

أ�سا�ســــــية  املفاهيم الفل�ســــــفية، نقاط ا

يف تاريخ الفكر الب�رشي، وهي تعك�ص 

 
)2(

اأهم �سفات العامل«.

عمليــــــة  جمــــــرى  يف  ن�ســــــان  والإ

املعرفة يقــــــوم بتحديد اأهم مراحلها 

)املعرفة(.

دَب بكثري من هذا  لقد اأمدت الفل�سفة الأ

دب من ذلك  العامل وق�ســــــاياه »فا�ســــــتفاد الأ

دباء  فيما ين�ساأ من مو�سوعات، فكثري من الأ

ن�ســــــانية وللعامل وتغرياته  تعر�ســــــوا للحياة الإ

أبديته ول نهايته، ونظروا اإىل كل ذلك  وهلل وا

نظرات �ســــــادقة جمعت بني العمق الفل�سفي  

)3(
دبي اجلميل«.  �سلوب الأ والأ

ن�سان وتربية روحه  اإن تكوين �سخ�سية الإ

وتطويرها بال�سكل ال�ســــــحيح ل يتم اإل من 

خالل املفاهيم اجلماليــــــة املرتابطة املكونة 

لعلم اجلمال، وعلم اجلمال علم وا�سع ومنها 

أنــــــه يدر�ــــــص الظواهر اجلماليــــــة يف الواقع  ا

والفن معاً، كما يدر�ــــــص طبيعة العالقة بني 

اجلمايل يف الواقع واجلمايل يف الفن، ويدر�ص 

فكار  �ســــــافة اإىل درا�ســــــة الأ ليات بالإ تلك الآ

ن�ساين. اجلمالية عرب التاريخ الإ
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أية حال علينا معرفة امل�ساحة التي  على ا

تغطيها عبارة »اجلمايل« بالبتداء من الفكر 

اجلمــــــايل وحتى الو�ســــــول اإىل علم اجلمال، 

أ�سا�سية يف  فم�ســــــاألة »ما اجلمايل؟ م�ســــــاألة ا

علم اجلمال، وهي ما تــــــزال اإىل يومنا هذا 

بحاث والدرا�سات  مو�ســــــوع عدد كبري من الأ

يف اأنحاء عديدة من العامل، ولكننا ل ن�ستطيع 

حتى يومنــــــا هذا اأن نقــــــول اإنها قد وجدت 

)4(
حلّها اجلذري ال�سامل«. 

يف تاريخ الفكر اجلمايل: 

يف  اجلماليــــــة  النظريــــــات  »ن�ســــــاأت 

مالكــــــي  أو�ســــــاط  ا يف  القدميــــــة  اليونــــــان 

العبيد، وكانت انعكا�ســــــاً لت�سوراتهم.. فقد 

ت�ســــــور الفيثاغورثيــــــون الكــــــون ان�ســــــجاماً 

جميــــــاًل متناغماً، جمالً ناجمــــــاً عن وحدة 

 )5(
املتنوعات«.

أمــــــا هرقليط فــــــريى الن�ســــــجام ناجماًً  ا

عن وحدة املتناق�ســــــات املت�ســــــارعة، وهذا 

الن�سجام يجب اأن يكون متحركاً ديناميكياً، 

أ العتدال  ويوؤكــــــد دميوقريط�ص على مبــــــدا

اإذ عندمــــــا يتجاوز املعيار حــــــّده تنقلب اأمتع 

أّما  �ســــــياء اإزعاجــــــاً، ا
أ�ســــــد الأ �ســــــياء اإىل ا

الأ

�ســــــقراط فاأ�ســــــار اإىل اأن اجلمال والن�سجام 

�ســــــفتان مهمتان من �سفات العامل، مما يدل 

أنه ك�ســــــف اجلميل وطبيعــــــة جوهره،  على ا

أ�ســــــياء  أكــــــد اأن اجلميل �ســــــفة واحدة يف ا وا

متعــــــددة واجلميل ن�ســــــبي، واجلمال املطلق 

رهــــــن بالظروف، فامللعقة اخل�ســــــبية جميلة 

نية  نيــــــة الفخارية اأما مع الآ اإذا اقرتنت بالآ

الذهبية فهي ب�سعة، فاجلميل عند �سقراط 

أ  هــــــو املفيد واخلري، اأي اإنــــــه قائم على مبدا

أّمــــــا اأفالطون فريى اأن  . ا
)6(

الغاية والنفعية 

اجلميل هو املمتع الذي ن�سعر به عن طريق 

ال�ســــــمع والب�رش، فاجلميل هو املتعة املفيدة 

واملفيد هــــــو الذي ينتج اخلــــــري، فاأفالطون 

يجمــــــع بذلك بــــــني النفعــــــي وال�ســــــعوري و 

أبدياً  الأخالقي وهذا اجلميل موجود وجوداً ا

ليزول ول يعرتيه النق�ص، منف�سل عن العامل 

احلي املتبدل، وهنا تظهر فل�ســــــفة اأفالطون 

املثالية، فقد ف�ســــــل بني ال�ســــــكل واملحتوى 

وف�سل بني املادي والروحي.

للجميــــــل-  املــــــادي  التف�ســــــري  ورف�ــــــص 

غريقــــــي الذي يّعرب  خمالفــــــاً بذلــــــك الفن الإ

عن الن�ســــــجام بني ال�سكل واملحتوى واملادي 

والروحي، وقد وقف اأفالطون موقفاً �سلبياً 

�ســــــياء وهذه  نــــــه )الفن( يقلد الأ من الفن لأ

�ســــــياء ظالل املثل، والفــــــن بذلك هو ظل  الأ

ن�سان اأن يتعرف على اجلمال  الظل وعلى الإ
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لهــــــام واحلد�ــــــص، فاجلميل  عن طريــــــق الإ

اجلوهري ليــــــدرك اإّل باحلد�ص. لقد ربط 

اأفالطون بني املفهوم اجلمايل للجميل وبني 

 
)7(

مفهومي املعرفة والوجود الفل�سفيني.

مفهــــــوم  اأن  راأى  فقــــــد  أر�ســــــطو  ا أّمــــــا  ا

اجلمال يكمن يف �ســــــفات الواقع املو�سوعي 

– واجلميــــــل عنده هو ال�ســــــيء الكامل الذي 
يت�ســــــف بالتنا�ســــــب والتناظر والرتابط مع 

العتدال، وهو اأهم �سفة جمالية.

الو�ســــــطى ظهــــــر تومــــــا  ويف الع�ســــــور 

أبرز جمال العامل  كويني )راهب م�سيحي( وا الإ

املح�ســــــو�ص، واأكد على التنا�ســــــق والن�سجام 

والو�سوح »وهذه مفاهيم تتنا�سب مع مفاهيم 

أر�ســــــطو، اإل اأن هــــــذه املفاهيم كانت جتعل  ا

أنه يف النهاية مل ي�ســــــل  اجلمــــــال اإلهياً، غري ا

)8(
اإىل حل«.

أمــــــا يف ع�رش النه�ســــــة فــــــكان الفن  - ا

ن�ساين والتنا�سب،  واقعياً، فجمال اجل�سم الإ

�سا�ســــــي يف  والن�ســــــجام ت�ســــــكل العن�رش الأ

ت�سور فال�ســــــفة ع�رش النه�سة عن اجلميل، 

وقام الفن بتف�ســــــري قوانني اجلمال انطالقاً 

�ســــــكال املح�سو�ســــــة واعتمــــــاداً على  مــــــن الأ

ن�ســــــانية واحلقيقــــــة احلياتية، فقد  الروح الإ

كان ليوناردو دافن�ســــــي يبحث عن احلقيقة 

نه اأجمل  احلياتية، لكنه ركز على التنا�سب لأ

�ســــــياء، وراأى �سك�ســــــبري اأن اجلميل  ما يف الأ

ي�ســــــبح اأجمــــــل اإذا تّوج باحلقيقــــــة، فهناك 

ترابط بني اجلمــــــال واحلقيقة، لكن ديدرو 

ربط بني علم اجلمــــــال والأخالق، وراأى اأن 

اجلمــــــال يف الفن يجب اأن يتــــــوج باحلقيقة 

الفل�سفية، في�سري اجلمال كامناً يف التطابق 

أ�سا�ص اجلميل يكمن يف  �سل وا بني ال�سورة والأ

اإدراك العالقات؛ فالفقر يف اإدراك العالقة 

يّدمر درجة اجلمــــــال، والغنى الزائد يفقده 

الو�ســــــوح يف الروؤية لكن نظرة اجلمال عند 

لي�سنغ كانت خمتلفة، فقد ركز على اجلمال 

اجل�ســــــدي القائم على اجلمع املن�ســــــجم من 

أّما  �سياء عندما ننظر اإليها نظرة واحدة، ا الأ

)9(
جزاء. القبيح فهو تنافر الأ

وعندما جــــــاء كانط جــــــّرد اجلميل من 

ماديته وف�ســــــل �ســــــكل اجلميــــــل عن حمتواه 

م�ســــــخماً من اأهمية ال�سكل وقد ق�سم الفن 

اإىل ق�ســــــمني )املمتع – اجلميل(، اأما �ســــــيلر 

فراأى اأن اجلمال لي�ص اإّل احلرية يف الظاهر 

واجلمــــــال هو الكمــــــال الطبيعــــــي وال�رشط 

�سا�سي ملفهوم اجلميل يتمثل يف الب�ساطة،  الأ

لكن لي�ص كل ب�سيط جمياًل، اأما هيغل فراأى 

اأن اجلميل هو جتل حم�ســــــو�ص ملا هو روحي، 
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وروؤية ح�ســــــية للفكــــــرة »واجلميل يف الواقع 

أ�سكال: اجل�سم  هو احلياة املتجلية يف ثالثة ا

ن�ســــــاين وج�سم العامل  احليواين واجل�ســــــم الإ

 )10(
الروحي«.

فاجلمــــــال يف الواقــــــع بــــــراأي هيغل غري 

ثابت وغري من�ســــــجم، فهو اأقل م�ســــــتوى من 

ن اجلمال يف الفن هو  اجلمال يف الفــــــن، لأ

تعبري ح�ســــــي عن الفكرة، ومبقدار ما ت�سمو 

الفكرة ي�ســــــمو اجلمال يف الفن فوق اجلمال 

أ العام للحكم على كمال  يف الطبيعــــــة، واملبدا

اأو عدم كمال اجلمــــــال هو العالقة املتبادلة 

بــــــني ال�ســــــورة والفكرة )ال�ســــــكل واملحتوى( 

ووفقاً جلدلية الروح املطلق حيث مير بثالث 

مراحل، فاإن الفن اأي�ساً مير مبراحل ثالث: 

مرحلة الفن الرمــــــزي كفن النحت الب�رشي، 

واملرحلــــــة الكال�ســــــيكية كالنحــــــت اليوناين 

القــــــدمي، واملرحلــــــة الرومانتيكية كالر�ســــــم 

 
)11(

وال�سعر واملو�سيقا.

فالفكر عند هيغل �سيئان معاً فهو جوهر 

�ســــــياء اخلارجيــــــة ويبــــــدو يف الطبيعة –  الأ

�ســــــياء الروحية مثل  وثانياً اجلوهر الكلي لالأ

الت�سور والرغبة... الخ، ولكن هذه الثنائية 

�سياء الروحية(، ترتد  �سياء اخلارجية والأ )الأ

اإىل وحدة الفكرة املطلقــــــة، التي هي وحدة 

)12(
هذه الثنائية،

أّما ت�سري ني�سيف�ســــــكي فريى اأن اجلميل  ا

هو من خ�سائ�ص الواقع نف�سه، واجلميل يف 

الفن هو انعكا�ص للجميل يف الواقع معار�ساً 

اجلوهــــــر املثــــــايل الكائن يف فل�ســــــفة هيجل 

أ�سكال متلك  اجلمالية، وبذلك فالفن »اأعلى ا

)13(
الواقع بح�سب مقايي�ص اجلمال«.

لقد اأكد على »الرتابط بني ال�ســــــتيعاب 

دراك( والقدرة علــــــى تقومي اجلميل يف  )الإ

احلياة والفن تقومياً نقدياً، كما يوؤكد الرتابط 

ن�سان ال�ساملة اإىل الكون واللذة  بني نظرة الإ

)14(
ن�سان«. اجلمالية وعقل الإ

ويعتــــــرب ت�سريني�سيف�ســــــكي موؤ�ســــــ�ص علم 

اجلمــــــال الواقعي يف كتابــــــه »عالقات الفن 

على عنده  اجلمالية بالواقع«. حيث املثل الأ

ينطلــــــق من الواقع يف حركته وتطوره ما دام 

الفنان قادراً على اكت�ساف ما يجب اأن يكون، 

وبالتــــــايل عدم الوقوف �ســــــلبياً جتاه الواقع، 

ويُعترب هذا التنظري املقدمة والربنامج الثوري 

لت�سريني�سيف�ســــــكي. فاجلمال عنده يف حركة 

دائمة ويتطور نحو الكمال، فلو كان �ســــــاكناً، 

ثار امللل يف نفو�سنا،  كما يزعم اجلماليون »لأ

ن�ســــــان احلي ليحّب يف احلياة ما هو  اإن الإ

 واإن م�ســــــاألة ال�ســــــكل وامل�سمون 
)15(

�ســــــاكن«

»لها اأهمية نظرية كبرية يف تو�سيح خا�سية 



يف تاريخ الفكر اجلمايل

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  3062010

بداع الفني، ومكانــــــه واأهميته يف احلياة  الإ

  لذلــــــك دار حــــــول هــــــذه 
)16(

الجتماعيــــــة« 

امل�ســــــاألة �رشاع حاد وبالتحديد بني املثاليني 

واملاديني.

أقّر ت�سريني�سفي�ســــــكي بتفوق الواقع  لقد ا

على الفن مــــــن دون اأي حتفظ. ومل يكن من 

اأن�سار الن�ســــــخ احلريف للواقع بل من خالل 

وعي الفنان اخلــــــاّلق، لقد قدم الواقع على 

الفن »فاجلميــــــل يف الطبيعة اأو احلياة اأهم 

 وهــــــذا ل يعني 
 )17(

مــــــن اجلميــــــل يف الفن« 

اأن الفــــــن تابع للواقع كما يرى خ�ســــــوم علم 

نه ل يعنــــــي بتقدميه  اجلمــــــال الواقعــــــي، لأ

الواقع اأن الفن يتبــــــع الواقع )عالقة تبعية( 

بل هو اأن احلياة اأغنى من الفن. ولقد ربط 

بني ال�سكل واملحتوى، فلي�ص الفن وحده »ما 

أي�ساً اأن  ي�ســــــبع حاجاتنا اجلمالية، فبو�سعنا ا

 واأكد اأن هذه 
)18(

نتوجه اإىل معــــــامل الطبيعة« 

العالقــــــة تتحدد بتوجه العمل الفني. »فعدم 

حداث  وجود فكرة كبرية تربط بني النا�ص والأ

يفقد ال�ســــــكل قيمته مهمــــــا كان هذا العمل 

 فالفنية هي �ســــــفة من �ســــــفات 
)19(

جمياًل« 

أي�ســــــاً، ولي�ص ال�سكل فقط، ووحدة  املحتوى ا

ال�ســــــكل واملحتــــــوى هما ال�ــــــرشط ال�رشوري 

بداعية، وهذه الوحدة تتم  عمال الإ لفنية الأ

با�ســــــتلهام املبدع لفكرة عظيمة تطور فكره، 

ن�ســــــان »ل يّخرب  والتطــــــور الفكري لدى الإ

ال�ســــــعور اجلمايل فيه اإطالقــــــاً«)20( فعلم 

جمال ت�سريني�سفي�ســــــكي مو�ســــــوعي بكرهه 

للفن املزّيف امل�ستخدم كقوة لتخدير النا�ص، 

من خــــــالل معاداتــــــه لالنهزاميــــــة يف الفن 

ن�سان  والتاأكيد على اأن ي�سور الفن  املهم لالإ

بعيداً عن عك�ص الواقع عك�ساً ميتاً. 

والفن علــــــى وجه العمــــــوم »نتاج الوعي 

اجلمايل ال�سائد امل�رشوط بالبيئة املجتمعية 

العامة.. والفن لي�ص انعكا�ساً مبا�رشاً للواقع، 

بل هــــــو انعكا�ص للوعي اجلمايل امل�ســــــخ�ص 

تاريخياً من جهة وامل�سخ�ص فردياً من جهة 

 
)21(

ثانية«.

عنــــــد  رائــــــع  هــــــو  مبــــــا  الرائــــــع  اإن 

ت�سريني�سيف�سكي، متفوق يف جن�سه »لكن لي�ص 

 
)22(

كل ما هو متفوق يف جن�سه رائعاً«.

»فاإذا كانت احلياة وجتلياتها هي اجلمال، 

 .
)23(

فاملر�ص وعواقبه هي بالتايل القبح«

اإّن الفكر اجلمايل تراث اإن�ســــــاين �سامل 

جنا�ص و�سن�سري  ا�ســــــرتكت به كلُّ ال�سعوب والأ

�سالمي. اإىل هذا الفكر يف تراثنا العربي الإ
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ال���ع���رب���ي  ال����ف����ك����ر  يف  اجل�����م�����ال 

�شالمي  الإ

تُعترب بذور هذا الفكر يف املرحلة العربية 

�ســــــالم، علماً اأن من الدار�سني  وىل قبل الإ الأ

من ينفــــــي وجود فكر جمايل عربي ب�ســــــكل 

واع، ناجت عن تاأمل وتركيب وهذا ما قال به 

الدكتور عز الدين اإ�ســــــماعيل منطلقاً بذلك 

من النظريات النقدية العربية القدمية، فقد 

�ســــــ�ص اجلمالية يف النقد  أ�سار يف كتابه »الأ ا

العربي« لهذه امل�ساألة اأي اأن العرب مل يعرفوا 

اجلمــــــال معرفة واعية، فالعربي -كما اأقّر- 

مل يفكر باجلمال بل انفعل ب�ســــــوره احل�سية 

أراد القول اإن العرب نزعتهم  أنه ا فقــــــط، اأي ا

أينا-   وهذا –برا
)24(

ح�ســــــية يف تذوق اجلمال 

بعيد عن جادة ال�ســــــواب؛ فتــــــذوق العربي 

ول  للجمال -واإن كان ح�سيا- هو يف املقام الأ

تذوق ذهني وروحي، فمن ينكر اأن ال�ســــــورة 

الفنية احل�سية يف �ســــــعر العرب هي ال�سكل 

احل�ســــــي لل�ســــــورة الذهنية؟ فتذوقها ح�سياً 

ياأتي بعد تذوقها ذهنياً )انعكا�ســــــها( فعملية 

ول، وقدمياً  التذوق كانت ذهنية يف املقام الأ

حتدثوا عن ال�ســــــورة الذهنية واحل�سية، اأي 

كيف خرجت للواقع؟ وباأي �سكل تبدت؟.

وباعتبــــــار اأن الفــــــن منتــــــج للجمال يف 

جزيرة العرب، �ســــــعر ال�ساعر اجلاهلي بهذا 

التــــــذوق اجلمايل الذي كان م�ســــــرتكاً بينهم، 

فما ل يظهر يف الفن ح�سياً لميكن اأن يكون 

مادة له، املثال على ذلك اأن ال�ســــــعر ال�سويف 

ي�سطر »يف متثيله ملا هو روحاين، اإىل التكاء 

 
)25(

على الرموز ذات الطبيعة احل�سية« 

ن�ســــــان كائــــــن جمايل ينتــــــج ويتذوق  فالإ

وي�ســــــتهلك اجلمــــــال منذ الع�ــــــرش احلجري 

ن )الع�رش الرقمــــــي(، فثمة فرق  وحتــــــى الآ

بني التمثيل احل�ســــــي يف الفــــــن وبني الوعي 

احل�سي، فالتذوق احل�سي يف الفن )ال�سورة 

احل�سية( �سورة من �ســــــور الوعي اجلمايل، 

ول قبل متظهره  أ وعياً يف املقام الأ ولقد ابتدا

ح�سياً.

فقــــــد كان اجلاهليون ينظرون اإىل الكون 

ن�سان من خالل عالقات جمالية خا�سة،  »والإ

ول�سك يف اأن عالقتهم اجلمالية بالواقع هي 

نتيجة للواقع الجتماعي- البيئي من جهة، 

آثار الثقافة التاريخية املوروثة عن  أثر من ا وا

  
)26(

جداد«. الأ

ن�ســــــان كلها تفاعــــــل مع العامل  »فحياة الإ

�ســــــياء  املحيط بــــــه وظواهره، وهو يخلق الأ

والظواهر بح�سب القوانني املو�سوعية التي 

  
)27(

يخ�سع لها وت�ستفيد منها« 
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�س�ص العامة يف التغيري  وبالنطالق من الأ

الــــــذي طراأ على العرب اجلاهليني، �ســــــنجد 

�ســــــالم اأحدث نقلة نوعية وثورة فكرية  اأن الإ

جديدة تنظم نوعــــــاً من العالقات واملفاهيم 

خر  ن�ســــــان بالآ اجلديــــــدة، ففي عالقــــــة الإ

ن�سان باهلل،  �ســــــالم من عالقة الإ »انطلق الإ

خر، وعلى عالقة  ن�سان والآ فاهلل و�سط بني الإ

 
)28(

خر«  الفرد اأن تق�ســــــد اهلل لت�سل اإىل الآ

�ســــــالم غرّي نظرة العربي للحياة وبداأت  فالإ

مرحلة فكرية جديدة.

فلــــــو تناولنــــــا القــــــراآن الكرمي بو�ســــــفه 

اأهم م�ســــــدر من م�ســــــادر الفكر الفل�ســــــفي 

آياته جندها حتث على  �ســــــالمي، وتاأملنا ا الإ

تاأمــــــل اجلمال يف الكون، فهي حتفل بالكثري 

من ال�سواهد وال�ســــــور التي تعك�ص مظاهر 

اجلمال يف الكون الوا�ســــــع، ومن ثم �ستكون 

هي احلافز لهــــــذا الفكر، حيث لفت القراآن 

الكــــــرمي اأنظار امل�ســــــلمني اإىل جمــــــال الكون 

الف�سيح مبا فيه من مظاهر الطبيعة، ال�سماء 

ر�ص.. لقد حث القراآن الكرمي على تاأمل  والأ

ما يف الكون مــــــن مظاهر، حيث قال تعاىل: 

ْر����سِ َجِميعًا  ا يِف الأَ ���ِذي َخَلَق َلُك���م مَّ »ُه���َو الَّ

اُهنَّ �َشْبَع �َشَماَواٍت  َماء َف�َشوَّ ىَل ال�شَّ ُثمَّ ا�ْشَتَوى اإِ

َوُهَو ِبُكلِّ �َشْيٍء َعِليٌم« )البقرة: 29(.

وهذه دعــــــوة لتاأمل الكــــــون وما فيه من 

تنا�سق ونظام وجمال.

ومن ال�سور اجلميلة الرائعة التي قدمها 

القراآن الكرمي يف و�ســــــف جمال الطبيعة ما 

جنده يف �ســــــورة الرحمن التــــــي يقول عنها 

الغربيــــــون )�ســــــورة جمال الطبيعــــــة( ففيها 

ت�ســــــوير لكل ما خلق �سبحانه من نعم تبهج 

حا�ســــــي�ص وت�ســــــحبها  النفو�ــــــص وتوؤثر يف الأ

مو�ســــــيقى منا�ســــــبة – وفيها املنافــــــع للعباد 

َماء  ب�سور جميلة وموؤثرة، يقول تعاىل: »َوال�سَّ

يَزاَن« )الرحمن:7(.  َرَفَعَها َوَو�َسَع امْلِ

َفاِكَه���ٌة  َناِم*ِفيَه���ا  ِلالأَ َعَه���ا  َو�شَ ْر����سَ  »َوالأَ

���ِف  اْلَع�شْ ُذو  ���بُّ  ْكَماِم*َواحْلَ الأَ َذاُت  ْخ���ُل  َوالنَّ

َب���اِن«  ُتَكذِّ ُكَم���ا  َربِّ اآلء  َفِب���اأَيِّ  ْيَح���اُن*  َوالرَّ

)الرحمن: 10-11-12-13( »َمَرَج اْلَبْحَرْيِن 

َيْلَتِقَياِن* َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ ل َيْبِغَياِن* َفِباأَيِّ اآلء 

َباِن« )الرحمن: 21-20-19(. ُكَما ُتَكذِّ َربِّ

وال�ســــــواهد اأكرث من اأن حت�ســــــى، وهل 

ن�ســــــان الذي خلقه تعاىل  هناك اأجمل من الإ

ن�َساَن  باأحلى ت�سوير؟ كقوله: »لََقْد َخلَْقنَا الإِ

أَْح�َسِن تَْقِومٍي« )التني:4(. ولقد قّدم تعاىل  يِف ا

ن�ساين  �سورة جميلة وبليغة لو�سف اجلمال الإ

يف �سورة �ســــــيدنا يو�سف عليه ال�سالم، حني 

عر�ســــــته زوجــــــة العزيز علــــــى جمموعة من 
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أيديهن ذهولً واإعجاباً  الن�ساء الالتي قطعن ا

بجمال �ســــــيدنا يو�سف عليه ال�سالم، ففقدن 

ْن  ِ َما َهَذا َب����رَصًا اإِ
ال�ســــــيطرة وقلن »َحا����َس هلِلّ

لَّ َمَلٌك َكِرمٌي« )يو�سف 31(. َهَذا اإِ

لقد بنّي تعاىل هذا الن�ســــــجام والتنا�سق 

والنظــــــام يف الكون، حيث لي�ســــــوبه تناق�ص 

أبــــــداً، وهذا يولد ال�ســــــعور  بالتكامل البديع  ا

آن  أثر القرا بني اأجزاء الكون الف�ســــــيح، لقد ا

الكــــــرمي يف تاريــــــخ الفكــــــر العربــــــي عامة 

�ســــــالمي خا�ســــــة حيث وجد الفال�سفة  والإ

جابة على معظم ت�ســــــاوؤلتهم،  امل�ســــــلمون الإ

وجعلــــــوا من القراآن النور الــــــذي يهتدون به 

لك�ســــــف اأ�رشار الكون، وقــــــد انعك�ص هذا يف 

آراوؤهم اجلمالية  تفكريهم اجلمــــــايل فكانت ا

ت�ســــــتند باأدلتها اإىل القراآن الكرمي متخذين 

من تنا�سق الكون ونظامه مظهراً يف�رشون به 

مظاهر اجلمال يف عاملنا، ومل يتم تبويب هذه 

الدرا�سات يف بحث خا�ص، واإمنا جاءت هذه 

راء اجلمالية متناثرة بني ثنايا فل�ســــــفتهم،  الآ

واأعطــــــت جانباً جمياًل يف هــــــذه ال�رشديات 

الفكريــــــة. »فاملوجودات تعتمــــــد جمالها من 

كونها، قبل اأن تكون بالفعل، موجودة بالقوة 

لهي  فهي ت�ســــــتمد جمالها من  يف العلــــــم الإ

جمال م�ســــــدرها الذي كانــــــت علمه قبل اأن 

)29(
تكون«.

فاجلمــــــال الطبيعي والكائنات من اإبداع 

لهيتان  رادة الإ اهلل  فيها تتجلــــــى القدرة والإ

�ســــــالمي  وهــــــي بح�ســــــب الفكــــــر العربي الإ

وىل  ت�ســــــتدعي التفّكر بها ملعرفة مراحلها الأ

)30(
ال�سادرة عن مبدعها. 

�ســــــالمي حلقة  الفكر اجلمايل العربي الإ

ن�ســــــاين،  هامــــــة يف تاريخ الفكر اجلمايل الإ

وهوغني ومتنوع ومت�ســــــع، وقــــــد تناول هذا 

الفكر مبحث »اجلليل«، حيث احتازت الذات 

وىل والعظمى معاً،  همية الأ لهية علــــــى الأ الإ

يقــــــول التوحيدي يف �ســــــفات اهلل واأفعاله: 

»هي من احل�ســــــن يف غاية ل يجوز اأن يكون 

فيها ويف درجتها �ســــــيء من امل�ستح�ســــــنات 

نها �ســــــبب ح�ســــــن كل ح�ســــــن، وهي التي  لأ

تفي�ص باحل�ســــــن على غريها،اإذ كانت مدته 

  
)31(

أه..«  ومبدا

أو فيل�سوف مل يكن له  ليوجد مت�ســــــوف ا

راأي يف اجلمال، فكاأمنا املنظومة الفل�ســــــفية 

أو ال�ســــــوفية ل تكتمــــــل اإل مبعاجلة ما هو  ا

جمايل يف الوجود، فالعتناء بهذا املفهوم  من 

�سالمي،  �سا�سية يف الفكر العربي الإ مور الأ الأ

برز  �رشف والأ لهية هي املو�سوع الأ والذات الإ

يف هذا الفكــــــر، فالكمال واجلالل واجلمال 

من �ســــــفات هذه الذات، لذلك من الطبيعي 
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اأن تليق تلك املفاهيم مبكانة تلك الذات.وقد 

مــــــر اإىل معاجلة كل ما هو جمايل،  تطور الأ

أ والغاية بالن�ســــــبة  لهية املبدا وتبقى الذات الإ

أو برهانياً  لهذا الفكر �ســــــواء اأكان عرفانياً ا

أو بيانيــــــاً، واحلديــــــث يف هــــــذا املجال هو  ا

احلديث عن الوجود برمتــــــه، وياأتي الكمال 

جوهراً للجالل واجلمال، ويتحدد الختالف 

بينهما يف ال�سفات امل�ساحبة للكمال يف كل 

منهما.

يقول الكرماين: »كلما كان ال�سيء املدرك 

اأجمــــــع للكمال واجلمــــــال والزينــــــة والبهاء 

واحل�ســــــن وال�ســــــياء واملوافقة ملدركه، كان 

فرح املــــــدرك له به اأعظم« ويقول اخلطيب. 

»الكمــــــال مظهــــــر اجلمال وجملــــــي له، وهو 

كاملــــــادة ل�ســــــورته«، ويرى ال�ســــــهروردي »اأن 

جمال كّل �ســــــيء هو ح�ســــــول كماله الاليق 

بــــــه« ويقول الغــــــزايل: »كل �ســــــيء يف جماله 

وح�سنه يف اأن يح�رش كماله الالئق به املمكن 

له« ويرى النابل�ســــــي اأن الكمال هو »اجلامع 

 )32(
للجالل واجلمال«.

قــــــوال نرى ارتباط اجلمال  فمن هذه الأ

بالكمال ارتباط املعلول بالعلة، اأي اإن الكمال 

�ســــــعدة كافة  حامــــــل لهذا اجلمــــــال على الأ

)اإلهيــــــاً- روحياً- ماديــــــاً- معنوياً( فالوجود 

نــــــه مبني على الكمال وعلته  برمته جميل لأ

على  وىل تكمن يف الواحد الذي هو املثل الأ الأ

املطلق يف الكمال، فجمال العامل ير�ســــــد اإىل 

ول )اخلالق( واجب الوجود  جمال الفائ�ص الأ

أن�ساأ كل موجود – فاجلميل ل يفي�ص  الذي ا

منــــــه اإل مــــــا هو جميل – يقــــــول اجليالين: 

»فارتفع حكم القبح املطلق من الوجود، فلم 

يبق اإل احل�سن املطلق«، فمفهوم الكمال يف 

�سالمي هو مفهوم جوهري،  الفكر العربي الإ

على �ســــــعيد الوجد واملعرفــــــة والقيم عامة 

 )33(
واجلمالية ب�سكل خا�ص.

والكمال يحدد اجلمــــــال وهذا ل يكفي 

بالن�ســــــبة للموجود، فال بد اأن يت�ســــــف هذا 

املوجــــــود بالعتــــــدال عالوة علــــــى الكمال، 

فالكمال املو�ســــــوف بالعتــــــدال هو املظهر 

الوجودي للجمال.

ومفهــــــوم العتــــــدال يف الفكــــــر العربي 

�سالمي م�ســــــاحب للكمال عند الفال�سفة  الإ

نواع،  واملت�ســــــوفني، وهــــــو مرتبط بــــــكل الأ

وينطوي على التنا�ســــــب والتنا�سق والتوافق 

والن�ســــــجام، لقد اهتم هــــــذا الفكر مبفهوم 

أ�سا�ســــــاً  العتــــــدال اهتمامــــــاً بالغــــــاً معتربه ا

للجميــــــل، وهــــــذا العتــــــدال يالئــــــم حوا�ص 

ن�سان وقواه النف�سية والذهنية. الإ
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اإذاً: الكمــــــال املو�ســــــوف بالعتدال هو 

املحل الذي ي�ســــــكن فيــــــه اجلمال، فثمة نوع 

من التفاق بني اأهل الربهان والعرفان على 

أو قوة عقلية اأو  اأن اجلمــــــال هو �رّش روحاين ا

لهي  اإ�رشاق،وجميعها جاءت نتيجة الفي�ص الإ

ملا هو نف�ّسي، اأي اإن اجلمال يرتبط بالنف�ص 

ل باملادة، فاملادة لي�ســــــت اإل حاماًل للجمال، 

وهذا احلامــــــل لي�ص حياديــــــاً، وثمة عالقة 

 والكمال هنا 
)34(

جدلية بني النف�ص واملــــــادة.

ينق�سم اإىل ق�ســــــمني )مطلق- مقيد( فاملقيد 

أي�ســــــاً  ينق�ســــــم اإىل ظاهر وباطن واجلمال ا

ينق�سم اإىل مطلق ومقيد، واملقيد منه ينق�سم 

اإىل كلي وجزئي، وظاهر وباطن.

ــــــم اجلمال  يقول ابن الدباغ، بعد اأن ق�ّس

ق�سمني مطلقاً ومقيداً: »اأما املطلق فهو الذي 

ي�ســــــتحقه اهلل تعاىل، وينفرد به دون خلقه، 

فال ي�ســــــاركه فيه خملوق، وهذا هو اجلمال 

لهي جّل على متثيل وتكييف وت�ســــــبيه..«  الإ

دراك، يقول  فاجلمال املطلق غري قابــــــل لالإ

الغزايل: »واجلميل املطلق هو الواحد الذي 

ل نّد له، الفرد الذي ل �ســــــد له، ال�ســــــمد 

الــــــذي ل منازع له.. القــــــادر الذي يفعل ما 

)35(
ي�ساء..«. 

أمــــــا اجلمال املقيد، فهو الذي له عالقة  ا

باملادة، فينق�ســــــم اإىل كلــــــي وجزئي، وظاهر 

وباطــــــن- فالكلي هو جمــــــال العامل مبختلف 

جوانبه، اإنه العامل امل�رشق على عامل اجلربوت، 

لذلك العــــــامل جميل برمتــــــه واجلمال الكلي 

)املقيد( لي�ص مب�ستوى واحد من احل�سور يف 

قرار  املوجودات، فهو يختلف باختالفها والإ

بوجــــــود اجلمــــــال الكلي ليــــــوؤدي بال�رشورة 

دراكــــــه من الب�رش كافة، فــــــاإذا كان اجلمال  لإ

املطلــــــق ل يدركه اأحد غــــــري اهلل، فاجلمال 

الكلي ليدركــــــه اإل العارفــــــون، اأما اجلمال 

املقيد اجلزئــــــي فهو الذي يلتــــــذ به النا�ص، 

�سكال  فهو اجلمال امل�رشق على الهيئات والأ

التي تدرك باحلوا�ــــــص الظاهرة، نور علوي 

متميز فيما هو مادي جزئي. »فامل�ســــــلم يلتذ 

نه يقلد فيــــــه عمل اهلل، اخلالق  بــــــداع لأ بالإ

  
)36(

املبدع«. 

ول ميكننا هنا البحث يف الق�ســــــايا التي 

طرحها هذا الفكر من جوانبها كافة، واإمنا 

�ســــــارة اإىل اأن مــــــا طرحه هذا الفكر  نريد الإ

فيمــــــا يخ�ص املفاهيــــــم اجلمالية- على حد 

تعبري الدكتور �سعد الدين كليب يحتوي على 

فادة  الكثري من الفن املعريف الذي ميكننا الإ

منه يف علم اجلمال املعا�رش، فما طرحه من 

أفــــــكار ما يزال له مكانته العلمية وخا�ســــــة  ا
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فيما يخ�ص م�ســــــاألة امل�ســــــاعر امل�ســــــاحبة 

للجمال واجلالل والقبح.

�ســــــالمي  لقــــــد ارتبط الفكر اجلمايل الإ

لهيــــــة( فكل ما  ول )الذات الإ باملو�ســــــوع الأ

يوؤدي اإىل احلقيقة احلــــــق هو جميل، وهذه 

حقيقة.

لقــــــد انــــــدرج الفكر اجلمــــــايل العربي- 

�سالمي حتت النمط املثايل املو�سوعي. الإ

اإل اأن مــــــن حكم على هــــــذا الفكر )عز 

أ�سا�ص حكمه  الدين اإ�سماعيل( باحل�سية كان ا

ذاك ب�ســــــبب ابتعاده عن روحانية وجتريدية 

الفن ال�سويف.

اجلمايل والفني، غينادي بو�سيليوف، تر- عدنان جامو�س، من�سورات وزارة الثقافة- دم�سق 1991 م �س89.  -1

حما�س��رات يف عل��م اجلمال، د. فوؤاد املرعي، مديرية الكتب واملطبوع��ات اجلامعية، حلب 1425 ه�- 2004 م �س   -2

.11
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ال ن�ص������تطيع معرفة العامل اإالَّ ب�ص������ياغة مناذج عقلية ملكوناته. اإذا حتدث 

اأحدن������ا عن �ص������يء فاإمنا يتحدث عن منوذج ال�ص������يء يف دماغه. اإن �ص������ناعة 

النماذج ه������ي قاعدة معلوماتية تذهنية تاريخية تُنجز ب�ص������كل اإرادي اأو على 

نحٍو غري اإرادي. تربز النظرية لدى تطبيق املنطق على النموذج. ي�صهد الطور 

التايل اندماج النموذج بالنظرية خا�ص������ة يف �ص������ياق البحث عن تف�صري. تتفّعل 

رها�صات الذاتية وال اأدل على ذلك من اأن الكثريين يتوقفون  هذه العملية باالإ

عند مناذجهم معتقدين باإمكانية ا�صتبدال الوجود باأ�رسه بتلك النماذج. يحق 

رئي�ص اجلمعية الكونية ال�سورية

العمل الفني: الفنان علي الكفري

❁

ò

ماوراء حدود الكون

❁
م. فايز فوق العادة
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لنا هنا اأن نت�ساءل عن طبيعة العالقة القائمة 

بني العقل ال�سانع للنماذج وبني النماذج.

 نع������رج عل������ى من������وذج الك������ون باعتباره 

كرث �س������مولية. ما هو الكون؟ اإنه 
النموذج الأ

الكل: كل املكان حتى لو كان املكان ل نهائياً، 

وكل الزم������ان: يف حا�رضه، ويف ما�س������يه واإن 

زل، ويف م�ستقبله، حتى  امتد املا�س������ي اإىل الأ

بد. ي�سم الكون كل  لو ترامى امل�ستقبل اإىل الأ

أ�سكال احلياة  �سياء، كل املادة والطاقة، كل ا الأ

أ�س������كال املوت مهما تنوعت، وكل البنود  وكل ا

املعلوماتية اخلاطئة منها وال�سحيحة، اإلَّ اأن 

على الفكر واجباً يتج�سد با�ستبدال املعلومات 

اخلاطئة مبعلومات مقابلة �سحيحة.

هل يوج������د كون اآخر خ������ارج هذا الكون 

املع������ّرف، ذلك اأن ا�س������تخدام الريا�س������يات 

يقودن������ا اإىل مو�س������وعية مفاده������ا اأن داخل 

الكون هو خارجه والعك�������س بالعك�س. نوؤكد 

وفق امل�سطلح الفيزيائي اأن ل حافة للكون، 

اإلَّ اأن له حدوداً ر�س������دية. يرتكز تف�سري هذه 

أننا كلما نظرنا بعيداً يف الكون  املفارق������ة يف ا

مر عرب ما�سيه. فاملعلومات  توغلنا حقيقة الأ

ال������واردة اإلين������ا م������ن الكون ترحت������ل ب�رضعة 

أنها تنفق وقتاً قبل  ال�س������وء. بكلمات اأو�سح ا

حداث  اأن ت�سل اإلينا، لذا فهي تبلغنا عن الأ

التي وقعت يف وقٍت �سابق.

مل يكن الكون �س������فافاً يف ما�سيه كما هو 

ن فق������د بقي عامتاً حتى مليون �س������نة من  الآ

عمــــــره. تقع حــــــدود الكون الر�ســــــدية عند 

امل�ســــــافة املقابلة لذلك التاريخ وت�ساوي هذه 

امل�ســــــافة حوايل 15 األف مليون �سنة �سوئية. 

وال�ســــــنة ال�ســــــوئية وحدة لقيا�ص امل�سافات 

ت�ســــــاوي امل�ســــــافة التي يقطعها ال�ســــــوء يف 

�ســــــنة زمنية كاملة مرحتاًل ب�رشعته املعهودة 

300000 كيلومرت يف الثانية. تكافئ ال�ســــــنة 

ال�ســــــوئية حــــــوايل ع�ــــــرشة )مليــــــون مليون 

كيلومــــــرت(. ميكن اأن نقــــــول ودون مبالغة اإن 

الكون مكان فــــــارغ، اإنه مكان عاٍر عن املادة 

والطاقــــــة، رغم وجود املادة والطاقة فيه، اإذ 

ل تزيد الكثافة الو�سيطة للمادة والطاقة يف 

 كيلوغــــــرام يف املرت املكعب 
26-

الكون عن 10

)اأي فا�سلة ع�رشية متبوعة بـ25�سفر بعدها 

واحــــــد( والكون مكان بارد ومظلم، اإ�ســــــافة 

لكونه مكان موح�ص ومقفــــــر، اإذ تبلغ درجة 

احلرارة الو�ســــــطية فيه 270 حتت ال�ســــــفر 

املئوي، وعلــــــى الرغم من ذلك فهناك اأمكنة 

كونية جتمــــــع كماً كبرياً من املــــــادة والطاقة 

ر�ص على �ســــــبيل املثال ولي�ص  كال�سم�ص والأ

احل�رش.

تتجمــــــع املــــــادة يف الكــــــون علــــــى هيئة 

جنوم وهذه بدورها تكون ت�ســــــكيالت اأعلى 

هــــــي املجرات. ي�ســــــم الكون حــــــوايل مليون 

مليون جمرة مّت ر�ســــــدها تبلغ كتلتها الكلية 

 عبــــــارة عــــــن 
54
 كيلوغــــــرام )10

54
10×2.5

واحد واإىل ميينه 54 �ســــــفراً( وت�سغل حجماً 
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 مرت مكعب. ل نــــــدري فيما اإذا 
80
قــــــدرة 10

أم �سينكفئ على  كان الكون �سي�ستمر بتمدده ا

ذاتــــــه يف م�ســــــتقبل بعيد وياأخــــــذ بالتقل�ص. 

لباب، لكن  اإن جغرافيــــــة الكــــــون تاأخــــــذ بالأ

ــــــون الكون ب�ســــــبب ب�ســــــاطة  الكثرييــــــن ميلّ

ت�ســــــكيالته وتكرارها. هذا امللل هو الدافع 

للبحث عن حــــــدود الكون وعن مايقع خارج 

تلك احلدود. لن�ستطيع الرحتال الفيزيائي 

بحثاً عن احلدود املذكورة. ي�سكل الرحتال 

التذهني بدياًل اأكرث متعــــــة. كما نعلم توجد 

فالت  ر�ص واأخرى لالإ فالت من الأ �رشعة لالإ

من قب�ســــــته اجلذب الثقايل لل�سم�ص وتوجد 

فالت مــــــن املجرة و�رشعة  أي�ســــــاً �رشعة لالإ ا

فــــــالت من الكــــــون. اإذا انطلقنا بال�رشعة  لالإ

خرية نواجــــــه التناق�ص الذي ذكرناه للتو؛  الأ

داخل الكون هو خارجــــــه والعك�ص بالعك�ص. 

يعتقــــــد بع�ص العلمــــــاء اأن تغيري الهند�ســــــة 

قد يحــــــل ذلك التناق�ص: مثــــــاًل اللجوء اإىل 

أو الهند�سة العقدية.  �ســــــقاطية ا الهند�سة الإ

هل هناك جدار يف اآخر الكون؟ هل الكون ل 

أو الزمان؟ هل �سنعرب فراغاً  نهائي يف املكان ا

متماثــــــاًل يف رحلتنا التذهنيــــــة. هل الفراغ: 

أبد. هل  أين، لاأزل، لا ل �ســــــيء، ل اأحد، ل ا

الال�ســــــيء عدمي الهيئة؟ ما هي الهيئة اأ�ساًل 

وما عالقتها بحقيقة ه�سا�سة البنى الكونية 

وانتهائها اإىل الندثار والزوال؟.

هل يختفي الال�ســــــيء اإن مل يكن ال�ســــــيء 

موجوداً؟. 

اإن هــــــذه الت�ســــــاوؤلت من �ســــــلب العلم، 

ن لبناء نظرية  فالعلماء الذيــــــن ي�ســــــعون الآ

�سياء ي�ستندون اإىل حتليل  لكل �سيء ولكل الأ

الفراغ اأي الال�سيء. وفق هوؤلء تبدو قوانني 

نهــــــا ثابتة وهــــــي مناذج  العــــــامل ل �ســــــيئية لأ

�ســــــنعية حررها الدماغ لرفع الغمو�ص عن 

هوية الوجود. يت�ســــــاءل العلمــــــاء املذكورون 

آلية انبثاق التعريف. هل يُعقل اأن يقبل  عن ا

الوجــــــود اأي تعريــــــف؟ اإن كانت احلركة هي 

عم فال  التغيــــــري والتغيــــــري هو التعريــــــف الأ

أو الال�ســــــيء  بد من القبــــــول بوجود الفراغ ا

�ســــــياء  كمجــــــال للحركــــــة. اإذ ذاك نعرف الأ

بكونهــــــا م�ســــــابر للفراغ. اإن بنــــــاء الكون يف 

الفراغ يفر�ص ازدياد الفو�سى خارج حدوده، 

فكل حتقيق لنظام تقابله طفرات فو�ســــــوية 

بعيدة. اإن ارحتالنا التذهني عرب الكون يزيد 

من الفو�سى خارج حدوده. اإن العلم يرف�ص 

العدم وهو اإذ ي�ستدعي العدم فلكي ي�ساعده 

يف عملية الرف�ص.

اإن الف�ســــــاء الكوين لي�ــــــص فارغاً متاماً. 

ي�ســــــتخدم م�ســــــطلح الف�ســــــاء للدللة على 

ج�سام الكونية املختلفة  احليز الفا�سل بني الأ

وهو حيز يحويها اأي�ساً. ل مادة بال مكان ول 

مكان بال مادة: هذا هو جوهر نظرية الن�سبية 

التي تعد النظرية الكونية ال�ساملة الوحيدة 
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التي اأبدعهــــــا الفكر الب�رشي حتى 

ن. يقول العلماء اإن كثافة املادة  الآ

بني املجــــــرات تقدر بــــــذرة واحدة 

فقط يف كل ع�ــــــرشة اأمتار مكعبة. 

أ�ســــــبه بالفراغ.  أو ا اإنه فراغ فعلي ا

ل بد من اأن ننــــــزع املادة والطاقة 

واملعلومات للح�سول على الفراغ، 

أين ن�سع ما ننزعه؟ هذا اإىل  لكن ا

أو الال�سيء يجعل  اأن ت�سور الفراغ ا

منه �سيئاً. يعني وجود فراغ لنهائي 

�ســــــياء اأن ل فرق  ومن ثم ملوؤه بالأ

بني وجود هنا واآخر هناك.

اإذا قبلنــــــا بعملية �ســــــرب الفراغ 

فال بد من اأن تتكافاأ امل�ســــــابر واإلَّ 

يكون هناك اأكرث مــــــن فراغ واأكرث 

من ت�ســــــور. حتى يتحقــــــق التكافوؤ ل بد من 

وجود تاأثريات متبادلة اأي قوى. اإذ ذاك يغدو 

الفراغ و�ســــــيطاً اأي يتو�ســــــط لنقل واإي�سال 

التاأثريات املتبادلة. وي�ســــــبح الفراغ كينونة 

جتريبيــــــة على الرغم مــــــن الطبيعة املجردة 

للت�ســــــاوؤل اخلا�ص بــــــه. بذا تكون امل�ســــــابر 

�ســــــياء: )ما هو( بينما الفراغ: )مالي�ص  اأي الأ

�سياء وبني  هو(. هل يوجد ما يف�ســــــل بني الأ

خ�سائ�سها التي تنطوي على �سرب الفراغ.

يقول العلماء املعا�رشون اإن الفراغ يطفو 

على حميط من الطاقة ال�ســــــالبة التي متالأ 

الفــــــراغ بفي�ــــــصٍ من اجل�ســــــيمات الوهمية. 

تنطلق اجل�سيمات الوهمية من جوار الثقوب 

�سياء ويف تواجدنا.  ال�سوداء لت�سهم يف بناء الأ

ن قوانني الطبيعة تناظرات تذهنية  نظــــــراً لأ

أو فو�ســــــى  وحيث اأن الفراغ يعدم اأي تناظر ا

أي�ســــــاً.  فال �ســــــك اأن يعدم قوانني الطبيعة ا

حُتَدد خ�سائ�ص الفراغ بدرا�سة اجل�سيمات 

الوهمية كما حُتَدد خ�ســــــائ�ص املاء مبتابعة 

أ�ســــــطح الكتل  املوجــــــات املتالطمــــــة علــــــى ا

املائية.

اإن كان الفــــــراغ هو فراغ باملعنى احلريف 

للكلمة فهل ي�سنف باعتباره منظومة مغلقة 

منكفئة على ذاتها اأم منظومة مفتوحة، وهل 
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كان الفراغ اأي الال�ســــــيء هو كل �ســــــيء قبل 

بداية الكون؟

هــــــل نعرب يف رحلتنــــــا التذهنية منظومة 

مغلقــــــة اأم مفتوحــــــة. ل غرو فيمــــــا تقدم، 

فوفق نظرية الن�سبية الفراغ متلوؤه الهند�سة، 

والهند�سة اأي الال�ســــــيء توؤثر يف ال�سيء اأي 

املادة. رجوعــــــاً اإىل فيثاغورث، الفراغ يخلق 

عداد عن بع�ســــــها. تبعاً  اإمكانية متييــــــز الأ

لذلك عندما يو�ســــــع ج�ســــــم يف الفراغ هل 

يزيح من الفراغ حجماً ي�ســــــاوي حجمه كما 

ج�سام عندما تُغمر بال�سوائل. يقول  تفعل الأ

أين�ستاين اإنه ل مادة بال هيئة ول هيئة، بال  ا

مادة واملادة بالتعريــــــف هي التي تتجمع يف 

هيئة، لكن هل مبقدور الهيئة اأن ت�ســــــتقطب 

أية مادة؟ ا

وفق نيوتن الفراغ هو الف�ســــــاء املطلق، 

حيث يندفــــــع الكون ب�رشعة ثابتة بالن�ســــــبة 

أمــــــا ديكارت فقــــــد ذكر اأن  لذلــــــك الفراغ. ا

الفراغ واملــــــادة من طبيعة واحــــــدة. تفيدنا 

الفيزياء التقليدية باأن �رشعة املوجة يف املاء 

ل تتغري �ســــــواء األقي احلجــــــر على املاء بدءاً 

من ال�ســــــكون اأو احلركة. تُختــــــزل الظاهرة 

اإىل خا�ســــــة من خ�ســــــائ�ص املــــــاء. باملقابل 

توؤكد لنا نظرية الن�ســــــبية اأن �رشعة ال�ســــــوء 

تبقى ثابتة مهما كانت �رشعة الرا�سد الذي 

يقي�سها، يعني ذلك اأن هذه الظاهرة خا�سة 

من خ�سائ�ص الفراغ ول عالقة لل�سوء بها. 

هل يُعقل اأن يكون ال�ســــــوء جمرد اإرها�سات 

للفراغ بدليل تواجد اجل�سيم ال�سوئي يف كل 

زمنة. لنتذكر اأن ال�ســــــوء يف  مكنة وكل الأ الأ

الفــــــراغ ل ينري فالفراغ عــــــامت ومظلم. علّم 

نيوتن اأن الفــــــراغ يوؤثر ول يتاأثر بينما ذهب 

أين�ستاين اإىل اأن الفراغ يوؤثر ويتاأثر. ا

أ الريبة يف امليكانيك  طرح هايزبرنغ مبدا

ي  أ الريبــــــة ل ميكن لأ الكوانتــــــي. وفق مبدا

ج�ســــــيم اأن ميتلك �رشعة حمــــــددة متاماً واأن 

ي�ســــــغل مكاناً معينــــــاً بحد ذاتــــــه عند نف�ص 

اللحظة. ل بد من تواجد قدٍر من الريبة يف 

املكان وال�رشعة. كذلك ل بد من تواجد قدٍر 

من الريبــــــة يف عملية تخلق املادة واندثارها 

يف الفراغ. من هنا كان انبثاق اجل�ســــــيمات 

الوهمية واختفاوؤها ب�سكل م�ستمر عرب ثنايا 

الفراغ. اإن لكل ج�ســــــيم ج�ســــــيماً م�ســــــاداً، 

لكرتون �ســــــالب ال�سحنة الكهربائية مثاًل  فالإ

ميتلك ج�سيماً م�ساداً هو البوزيرتون يتطابق 

معه يف كل اخل�ســــــائ�ص با�ســــــتثناء ال�سحنة 

الكهربائيــــــة املوجبة للبوزيــــــرتون. اإذا التقى 

ج�سيم بج�ســــــيمه امل�ساد، يختفي اجل�سيمان 

ويحل حملهما الفــــــراغ. يعني ذلك اأن التقاء 

اجل�ســــــيم بج�سيمه امل�ســــــاد يرتافق باختفاء 

الهيئة وال�سكل والهند�سة والتناظر والفو�سى 

وكل �سيء اآخر. يُعّرف اجل�سيم الفعلي بغيمة 

من اجل�ســــــيمات الوهمية حتيط به. الفراغ 

أ الريبة ل يعــــــدم تواجد نتف من  وفــــــق مبدا
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الطاقة تولد ومتــــــوت دون توقف. لكن ماذا 

مكانية  لــــــو حاولنا جتريد الفراغ من هذه الإ

ودفعه اإىل �ســــــوية يعدم عندهــــــا اأي تواجد 

للطاقــــــة. اإذ ذاك يختفي الفــــــراغ والوجود 

أ الريبة اإلَّ اأن يثبت فعاليته،  معــــــاً. ياأبى مبدا

فعندما يختفي الفــــــراغ والوجود معاً، ل بد 

من تخلق كــــــون جديد مغاير. يرتبط تواجد 

كوان باختفــــــاء فراغ ووجود  اأي كــــــون من الأ

أ هايزنربغ يف  �ســــــابقني. يوؤدي تطبيق مبــــــدا

الريبة اإىل ا�ستنتاج وجود فرتة زمنية اأ�سغرية 

أ�ســــــغر منها تعرف  ل توجــــــد يف الكون فرتة ا

لكرتونات هذه  بفرتة هايزنربغ. ت�ســــــتخدم الإ

احلقيقــــــة للتعريف عن ذواتهــــــا. عندما يود 

آخــــــر لدى املرور  لكــــــرتون اإبالغ اإلكرتون ا الإ

أ هايزنربغ كمية من  بقربه، ي�ستعري وفق مبدا

الطاقة من الفــــــراغ، ل يلبث اأن يحولها اإىل 

أين�ستاين  ج�سيم و�ســــــيط م�ســــــتخدماً قانون ا

املــــــادة والطاقــــــة. ينطلق  اخلا�ــــــص بتكافوؤ 

خر  لكــــــرتون الآ اجل�ســــــيم الو�ســــــيط نحو الإ

ول. بعد اأن  لكــــــرتون الأ بالغــــــه بتواجد الإ لإ

خر م�ســــــمون الر�ســــــالة  لكرتون الآ يف�ص الإ

يُرجع اجل�سيم الو�ســــــيط اإىل اأ�سله الطاقي 

ومن ثم يعيد الطاقة امل�ســــــتعارة اإىل الفراغ، 

وكل ذلــــــك قبل اأن تنتهــــــي فرتة هايزنربغ. ل 

�ســــــك اأن الطاقة اخلا�ســــــة ببناء الكون قد 

ا�ســــــتعيدت من الفراغ، فالفــــــراغ هو املزود 

خري باجل�سيمات الوهمية. ول والأ الأ

أية  اإن املــــــادة عاطلــــــة، فهــــــي ل تقــــــاوم ا

حماولة لتغيري اأو�ســــــاعها، ول بد لفعل ذلك 

من بذل طاقة كبرية. لــــــذا فاإن متدد الكون 

يجري بانتفاخ م�ســــــتمر للفراغ مبا يوؤدي اإىل 

جر الهباءات املادية واإبعاد ت�ســــــكيالتها عن 

بع�سها. ترتكز العلوم الكونية املعا�رشة على 

أ الكوين. ين�ص  أ فل�سفي علمي هو املبدا مبدا

أ علــــــى اأن املَ�ســــــاِهد والقوانني الكونية  املبدا

تبقى ذاتها مهما تغري مكان الرا�سد وحاله. 

�سل فهو  أ للفراغ يف الأ اإن هذا املبداأ هو مبدا

أ�ســــــبه بتناظر  أ تناظري والتناظر هنا ا مبــــــدا

رمال ال�ســــــحراء. يقول العلمــــــاء اإن اللقطة 

ن وهنا قد حتققت  الكونية كما نعاي�ســــــها الآ

بفعل �رشوط بدئية و�سعت م�سبقاً.

اإن الفراغ هو بحد ذاته ال�رشوط البدئية، 

ول اأدل على ذلك من اأن الفراغ ميتلك كموناً 

ل نهاية له مبقدوره توليد اأكوان خمتلفة من 

اأمناط مغايرة. اإن العي�ص داخل الكون يبقينا 

اأ�رشى للطابع املحلي لهذا الكون، وقد نحتاج 

اأن نرحتــــــل اإىل خارج حدوده كي نعلم املزيد 

أنى لنا اأن نتعلم املزيد عن الكون اإن  عنــــــه. وا

كنا ب�سدد �سربه من خارج حدوده حيث ت�سود 

غرابة واأميا غرابة.

ل ن�ستطيع اأن نتخل�ص من تطبعنا املحلي 

يف الكون اإذ نت�ســــــاءل هل اأن ما وراء حدود 

الكون هــــــو ما يقع خــــــارج تاأثرياتنا! هل اإذا 

ر�سدنا �سيئاً ما نعتربه �سمن اإطار تاأثرياتنا. 
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تنطوي تاأثرياتنا على تغيريات عميقة تطال 

حتى اأحوال الر�ســــــد والدرا�ســــــة. ل بد من 

اأن نقــــــوم برحلتنا التذهنيــــــة اجلريئة خارج 

�سئلة  حدود الكون، ذلك اأن ا�ستمرار طرح الأ

دون احل�سول على اإجابات يُ�سقط الكلمات 

وامل�سطلحات ويُفقدها معناها، على الرغم 

جابات.  من اأن الت�ساوؤلت اأكرث اأهمية من الإ

وعلى النقطة احلدودية للكون، نرتك قائمة 

من ت�ساوؤلت يف ر�سالة:

أم احتمايل؟ - هل الوجود حتمي ا

- هل كان الزمان هو نف�ســــــه املكان قبل 

البدء؟

- كيف تتفّعل قوانــــــني الطبيعة وراء ما 

هو موجود؟

- ملاذا كان هناك �ســــــيء عو�ســــــاً عن ل 

�سيء؟

- ما الــــــذي نعنيــــــه بالقانــــــون وبوجهة 

أو القانون  النظــــــر؟ كيف تتفّعل وجهة النظر ا

فت�سف دون اأن تف�رش!

وعنــــــد تلك النقطة احلدودية، تع�ســــــف 

ببال كٍل منا ت�سورات خا�سة مبا قد نواجهه 

أية  وراء حدود الكــــــون، هذا اإن كانت للكون ا

حدود. ن�ســــــوغ منوذجاً لكون خمتلف يحمله 

بعدان هند�ســــــيان فقط وي�ســــــرتك مع الكون 

املاألوف يف اأكرث من �ســــــمة. اإن البالون الذي 

ينتفخ ب�سكل تدريجي وقد ُوقعت على �سطحه 

أنها جزر  ن تَ�ســــــورنا البقع على ا بقع كثرية. اإِ

كونيــــــة اأو جمرات فاإن انتفــــــاخ البالون يعني 

التباعد امل�ســــــتمر لتلك اجلزر. لنالحظ اأن 

�ســــــطح البالون هو �ســــــطح من بعدين فقط. 

تلتــــــزم الكائنــــــات التي تقطن هــــــذه اجلزر 

بعاملهــــــا املكون من بعدين والذي هو �ســــــطح 

البالون. ل ت�ســــــتطيع الكائنــــــات املذكورة اأن 

تتبادل املعلومات اإلَّ بو�ساطة ر�سائل تتحرك 

على �ســــــطح البالون. قد ل تالحظ كائنات 

البعدين وجود البعد الهند�سي الثالث خارج 

بحاث العلمية  �سطح البالون. اإذا تقدمت الأ

لتلــــــك الكائنــــــات ترتاكم لديهــــــا مالحظات 

غريبة تفيد باأن عاملهــــــا ذا البعدين منحني 

ولي�ص م�ستوياً. ترُبز هذه املالحظات حقيقة 

قل وفق  انحنــــــاء العامل ذي البعديــــــن على الأ

املقيا�ص املحلي. تخل�ص كائنات البعدين اإىل 

أنه  نتيجة مفادها اأن العامل لي�ص منب�ســــــطاً وا

قد ل يكون مغلقاً تبعاً لذلك. اإن كان الكون 

مغلقاً فال �ســــــك اأن �سيئاً ما يقبع وراءه. بذا 

بعاد  تكت�سف كائنات البعدين حقيقة تعدد الأ

أو الفيزياء. اإن كان على �سعيد الريا�سيات ا

بحــــــاث املت�ســــــعبة يف مرحلــــــة  أ الأ تبــــــدا

متقدمــــــة من حياة كائنات البعدين والهادفة 

اإىل التحرر مــــــن عامل البعديــــــن. �رشعان ما 

يتبني لتلك الكائنات اأن لمنا�ص من �ســــــلوك 

البعد الهند�ســــــي الثالث يف الجتاه العمودي 

على عامل البعدين اأي على �سطح البالون. اإنه 

الــــــدرب الوحيد الذي ي�ســــــمن بلوغ ما وراء 
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حدود الكون ذي البعدين. ينق�سم علماء عامل 

البعديــــــن اإىل فريقني. يرى اأع�ســــــاء الفريق 

ول اأن ل داعــــــي للمغــــــادرة واأن متدد عامل  الأ

البعدين اأي انتفاخ البالون ل �ســــــك �سيحمل 

أبعد من كتلة عامل  كائنات البعدين اإىل �رشائح ا

البعد الثالث. اإن هذا الراأي خاطئ بالطبع. 

اإذ �ســــــتبقى كائنات البعدين ولو حدث ذلك 

أ�ســــــرية عاملها ولن تتح�س�ص وما تنطوي عليه  ا

مغادرة عامل البعدين وفق اجتاه البعد الثالث، 

اأما اأع�ســــــاء الفريق الثاين فــــــريون �رشورة 

املغادرة وفق منحى البعد الثالث.

يوفــــــر النمــــــوذج الذهني لعــــــامل البعدين 

حالت ت�ســــــابه ما قد ن�سادفه يف الكون ذي 

بعاد الثالثة الذي نحن جزء منه. ما الذي  الأ

يحدث لو توقف البالون عن التمدد والنتفاخ 

أ بالتقل�ص واأخذ حجمه بالتناق�ص على  وبدا

نحٍو تدريجي.

لــــــن تتغــــــري روؤى كائنــــــات البعدين وقد 

أخــــــذ بالنكما�ص. لكن  تالحــــــظ اأن كونهــــــا ا

رحلــــــة النكما�ص لن تقدم فائــــــدة تُذكر يف 

أو ا�ست�ســــــفاف ما يقع وراء كمون  حت�ســــــ�ص ا

طوار  البعديــــــن. اإن اقــــــرتاب البالــــــون يف الأ

خرية مــــــن النكما�ص من نقطة مركزية ل  الأ

أبداً بالن�سبة لكائنات البعدين اإمكانية  يعني ا

ال�ســــــقوط على تلك النقطة فعــــــامل البعدين 

يبقى بالن�ســــــبة لكائناته هو ذاته �سواء انتفخ 

أو تقل�ص. اإننا نعي�ص باملثل يف كون  البالــــــون ا

أبعاد: الطول والعر�ص والرتفاع.  من ثالثة ا

بعاد الثالثة كما  اإننــــــا اأ�رشى التواجــــــد يف الأ

هو حال كائنــــــات البعدين يف عاملها. عندما 

أتــــــى بالكون  حــــــدث النفجــــــار الكبري الذي ا

اإىل الوجود مل يحــــــدث يف مكان معني بل يف 

ن يف كل  مكنة ولعله م�ســــــتمر حتى الآ كل الأ

مكنــــــة. بكلمــــــات اأخرى اإن رحلــــــة العودة  الأ

بالزمــــــن اإىل الوراء ونعني بها دفع الكون اإىل 

التقل�ص لن حتل امل�ســــــكلة التــــــي طرحناها 

للدرا�ســــــة والبحث األ وهــــــي البحث عن ما 

هو موجود وراء حدود الكون. اإن القفز بني 

حــــــوال الفيزيائيــــــة والديناميكية املتباينة  الأ

للكون لن يخرجنا من الكون ف�ســــــنبقى على 

الدوام داخل الكون. لن ن�ســــــتطيع الو�ســــــول 

اإىل ما وراء حدود الكون اإلَّ ب�ســــــلوك منحى 

بعاد الثالثة متاماً كما قررت  عمودي على الأ

بع�ص كائنات البعدين اأن ت�سلك بعداً عمودياً 

على بعدي عاملها. تفيدنا الريا�سيات بوجود 

بعاد  أية منظومــــــة من الأ بعــــــد عمودي على ا

الهند�ســــــية مهما كان عددها. هكذا يتوجب 

علينــــــا اأن ننفذ رحلتنا التذهنية على امتداد 

البعــــــد املــــــكاين الرابع الذي تقر الهند�ســــــة 

بوجــــــوده، اإذ ذاك نغادر الكــــــون اإىل ما وراء 

أين �ســــــينتهي ارحتالنا؟ وهل هناك  حدوده. ا

خطر كامن بــــــاأن ننقل عدوى املادة والطاقة 

واملعلومات اإىل مــــــا وراء حدود الكون. ماذا 

عــــــن املعلومــــــات، هــــــل ميكــــــن اأن نبلغ عن 
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مذكراتنا يف الرحلــــــة. اإن درب رحلتنا لي�ص 

بعداً زمانيــــــاً، فالبعد الزماين الرابع هو من 

�ســــــلي للكون الذي نعي�سه. لذا ل  الن�سيج الأ

بد من ا�ستدراج بعد خام�ص ل�سبط الفرتات 

أثناء الرحلة. اإن هذا البعد �سيكون  الزمنية ا

بعداً زمانياً لكن من طبيعة ون�سيج خمتلفني 

ولــــــن يتظاهر اإلَّ عند البــــــدء بارحتالنا عرب 

البعد املكاين الرابع.

اإن الكون الذي نحن جزء منه ما هو اإلَّ 

تفاعل املعلومات مع املــــــادة والطاقة بهدف 

ت�سكيل البنى. اإن كانت هناك مادة مع طاقة 

بدون معلومات ل�ستحالت الهيئات وانعدمت 

املعاين. يعني وجود املعلومات مع املادة بدون 

طاقة تبلوراً عند درجات حرارة دنيا وجتمداً 

لل�ســــــيالة الزمنية. ماذا لو توفرت املعلومات 

والطاقة وكان الكون عارياً عن املادة؟ تنت�رش 

اإذ ذاك ج�ســــــيمات الطاقــــــة يف كــــــون مظلم 

�ســــــامت يعدم اأي تعريف. اإن املكان والزمان 

كالهما مــــــدى معلوماتي كوين. ل غرو فيما 

نرى من تو�ســــــع الكون. ذلك اأن تنظيم املادة 

يف بنى يحتاج معلومات اأكرث. مع متدد الكون 

يتعمــــــق املدى املعلوماتي الكــــــوين اأي يتوافر 

مكنة. مــــــرة اأخرى  فــــــات والأ املزيــــــد من الآ

نراجــــــع مذكــــــرات رحلتنا: لقــــــد عربنا للتو 

حدود الكون، هل �ســــــنقع على تفاعل مناظر 

للمعلومــــــات مع املــــــادة والطاقــــــة؟ وماذا لو 

كانت البنى بحد ذاتها معرفة ول تربز حاجة 

لبناء النماذج، هل ن�ستطيع مواءمة هيكلياتنا 

املعرفية القائمة علــــــى النمذجة مع حقيقة 

بالغة الغرابة كتلــــــك. بكلمات اأخرى، هناك 

فيمــــــا وراء حدود الكون، الوجود نف�ســــــه هو 

تعبري عن ذاته، بينما يف الكون الذي نعي�سه، 

يهب الكوُن احلياةَ للوعي، فريد للوعي مبنح 

القيمة للكون. يفيدنا ما تقدم اأن الكون فيما 

وراء حــــــدود الكون هو كون حي برمته وبكل 

تفا�ســــــيله، بينما يحتاج الكون الذي نعي�سه 

اإىل احلياة كي ي�ســــــوغ وجــــــوده. لقد اأبحرنا 

بعيــــــداً واأبعد مما نتخيل، ومــــــا علينا اإلَّ اأن 

أنف�ســــــنا بالكون الذي نعي�سه طاملا بقي  منتع ا

الكون وبقينا.
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ندل�س يف ق�رص احلمراء ملحة من زيارة للأ

�صباُح اخلرِي..

يا ُظلََل العريِف!

أَهلي �صباُح اخلرِي.. يا بُ�صتاَن ا

عبريُ دم�صَق ِمْلءُ دمي

�ساعر العروبة والطفولة الكبري

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى
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أنِت حديقتي.. و�

و�إذ� مددُت يدي هنا..

ىل ُقطويف  فاإِ

❁    ❁    ❁

�صباُح �خلرِي..

أَم�صي يا ِفردو�َس �

ويا َقَدمي..

ِ يديَّ ري.. على �لنََّفحاِت نَ�شرْ على ِعطرْ

ُطويف..

يَ�ِصيُح بِك �لغريُب �إىل جو�ري

.. ي�شُد فيِك.. دعيه ميرُّ

دنيا من فتوٍن

وحتت�صننَي طفلَِك يف هدوٍء

نيا ونرتُك خلَفنا �لدُّ

ى لَِق �ملُ�َصجَّ َ
ونفتَُح دفرَت �لأ

أُ ق�صَة �ملا�صي �لوريِف ونبد�

ُ يف �ِص������غاِف ق�صيدتي  معاً كنا.. و�أح�شِ

�لذكرى

أنا ورفيقتي.. معاً كنا.. �

ى لَق �مل�صجَّ
ن�صتنِفُر �لأ

أُ ق�سة املا�سي الوريِف ونقرا

❁    ❁    ❁

..
)1(

»َخنَا ناريْف«

ل، ل..

هذي: َجنَُّة العريْف

اأقوُل جلارتي احل�سناِء.. جاَءْت

تَُطوُف كما اأطوُف ُهنا

ّ
�ْسَمها العربي أَعْد يل اإِ وتَ�ساأَلني: ا

ّ
�سمها العربي : ُقْل يل اإِ

َّ
تُِلحُّ علي

 العربي
)2(

�ْسَمها �ساأحَفُظ اإِ
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وتُْذِهلُها روائُعنا..

أَجْل.. هذي روائُعنا اأقوُل لها: ا

تركناها ملن ياأتي كتاباً

جماْد من الأَ

مترُّ به قوافُل لي�َص حُت�سى

اْد من الروَّ

وتقروؤنُا.. على احلمراْء

احًة ق�سائَد مل تزل �سدَّ

يف كل زرك�سٍة.. من احلمراْء

❁    ❁    ❁

�سباُح اخلري..

يا ُظلََل العريِف!

عبريُ دم�سَق ِمْلءُ دمي

أنِت حديقتي.. وا

واإذا مددُت يدي هنا..

ىل ُقطويف فاإِ

¥µ

الهوام�ش

�سباين جلنة العريف.. حدائق ق�سر احلمراء املعروفة. 1-خنا ناريف: هو اللفظ الإ

2- اأثبتت همزة الو�سل يف )اإ�سمها( نقاًل عن احلكاية.
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أَمامي.. أَنِت	ذي	� -	َها،	�

بحروِف	قامتِك	و�أبجدية	�لتقاطيع

تن�صديَن	ب�صمِت	عينيِك

ّ
�أغاين	�لرتقِب	للموقف	�ملالئكي

هذ�..	بيني..	وبينك..؟ 	

�ساعر وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي

❁

ò

❁
ا�سماعيل عامود

�إىل جمهولة.. كعينيها..



�إىل جمهولة.. كعينيها..

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  3282010

- ها هي الرباءة ذي، تتَو�ّضَح

الِء الليل يف الأْ   

 

فاريز يف م�ضتبِك على االأ  

ال�ضجر املنتظِر   

وقد حملِت اإيلَّ   

�ضابع املنّداة يف تبالت االأ

دفرَت الوجِد   

وحرارةُ الطق�س تو�ضُك  

على الربودة..   

وخباأت يف ثنايا الهم�س

بحة روح �ضوفّيه   

    ال تعبد املحبة

وىل واإمّنا، هي، يف ال�ضالة االأ

تدحلها كعبة الروح  

لعلّها تنبُت يف م�ضامِّ اجل�ضد

آناَء الت�ضابيح..!؟ ا   

      فرتاين..؟

أنِت تقفنَي آه.. ما اأعذبِك وا - ا

يف نافذِة االنتظاِر   

وبعبق احلنطة بحقولها تفرحنْي

وتفوحني مطراً    

من �ضوب »املتو�ضط«   

يف الهدءات   

َفْه..؟!      غري العا�ضِ

..وياأتيِك )مّوال( الغربة

من مّوال الغريْب

كي يدخل القلب  

يف �ستاء ال�سجْن..   

وحركية اليقظاْت  

يف �سورٍة لِك نامت يف ردها

اخليال..!!    

بينما املدينَة ميقُت فيها

أ�سعاري أَ�رشاب ا ا

�سجيج الرثثارات؟؟

❁    ❁    ❁

أنِت اأمامي.. - ها، ا
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تقرئنَي اإ�سحاح ِع�سَقي املجنون

بارتفاع عندليب هارب

من لغِط امل�سابيح املبعرثة

على املنْعطفات   

أَبوابها.. يف املدينِه املغلقه ا

وت�سمتنْي؟؟   

❁    ❁    ❁

عاً- بدارها .. ومررُت –مت�سكِّ

وال�سبح يغ�ِسُل وجهي العاري..

اأدور حول احلديقة

أ�سوار احلبق واملنثور أُخّم�ُص ا وا

بينما �سحرور مبلُل

يدفع اإىل فمي اأغرودة بللتها املراره

اإىل �رشفتها املدورة   

فوق اأع�سا�ص الداليات،   

أبثُها.. َعرْبَ قناديل الدار ا  

فق العايل.. يف الأ   

    والريح اجلذىل

ملاذا يرتك فيها قلبي-  

اأجرا�َسْه!.    

زهار حني تفيُق الأ   

كما يفيق الندى يف فجر الرماد  

ماحملُت معي �سوى

 املعباأتني
َّ
رئتي

بهواء فجر مغّب�ٍص  

بالذكريات.. املطفاأة  

واأع�سابي تدخلها قبل املطر

ما منعني حار�ٌص  

ِمْن تعرّث قدمي باأزهارها.. اأين؟

يف حديقتها احُلبلى  

     بزرازير الكون املجروح..؟

 املنهوك
ّ
لكنَّ الباب اخل�سبي

َب يف وجهي.. قطَّ   

فتحركْت �ستائر غرفتها  

باإمياءٍة تُنِبئُني:

اإنها خلهفا.. تبكي؛  

أ�سيٍف واإيّن هنا يف دمٍع ا

أَعبُث أ�سيُح.. ا ا   

باملزلج.. دون جدوى..!؟  

¥µ
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ّميَّان, ال يعرفان القراءة والكتابة, 
أ أبويه ا اأدرك ال�صبي, يف وقٍت مبكر, اأن ا

أتيح لل�ص������بي  وراق. ثم ملا ا أا لهما بع�ض االأ فقد راآهما ي�ص������اأالن اأخويه اأن يقرا

أبوه, وهو ي�صطنع  دخول املدر�ص������ة, والقدرة على خطِّ بع�ض احلروف, �صاأله ا

ن يعلّمه كتابة ا�ص������مه, ليذيِّل به »عرائ�ض« يدع������ى اإىل توقيعها 
ال�ص������حك, اأ

ن يذيِّلها بب�صمته ال�صامتة!
, بدل اأ

ّ
ب�صفته »منتخباً ثانوياً« يف احلي

باحث واأديب �سوري

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁❁

ò

❁
�شرت د.عبد الكرمي الأ

و�ضع النقاط على احلروف
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  مل ي�ستطع �ل�س������بي �أن ين�سى, من بعد, 

ما �عتاده من م�س������اعر �حل������زن و�الرتباك, 

أبيه ويدير �أ�س������ابعه بني  وهو مي�س������ك بي������د �

يديه, لتخّط �حلروف وت�سع �لنقاط فوقها, 

أ يتهّجاها له حرفاً حرفاً: �سعور غام�ض  ويبد�

�س������ياء, وحزٌن عميق ملا  بانق������اب مو�زين �الأ

أبيه و��ست�سامه له! ح�ضَّ من �نك�سار �
�أ

ن جدَّ 
وق������د عرف �ل�س������بي, من بع������د, �أ

�رسة و�أوالده, من �أعمام �ل�س������بي وعماته,  �الأ

كانو� ي�سكنون د�ر�ً يف زقاق د�خلي من �أزقة 

, و�س������عتهم جميعاً. وكانو� يُعنون ببيع 
ّ
�حلي

و� لرجال �ل�سابطة, يف  �لتبغ. ورمبا ت�س������دَّ

�حلي, وه������م يد�همون �ل������د�ر. وقد تنه�ض 

بو�ب يف  ������ات مبد�فعته������م و�إغ������اِق �الأ �لعمَّ

وجوههم!

ز�ر �ل�سبي, من بعد, هذه �لد�ر, وقد بلغ 

أمّية  ثته زوج عمه, وكانت � مبلغ �لرجال, فحدَّ

�رسة ومتعلِّميها,  أي�ساً, �أن و�حد�ً من �أقرباء �الأ �

ته له, حمل �إليها جدوالً طويًا قالت: �إنها  �سمَّ

رفعتْه على ظهر خز�نتها �لكبرية, كان ي�سم 

أ�س������ماء رجالها ون�سائها, منذ  �رسة و� ن�سب �الأ

ها �إىل �س������ورية م������ن �أر�ض )�ليمن(,  َقِدم جدُّ

�رسة باأ�س������ولها �إليه������ا. وقد ظلَّ 
�إذ تع������ود �الأ

�سف لغفلته  أ�سد الأ ال�سبي، من بعد، ياأ�سف ا

عن ا�ستح�ســــــار هذا اجلدول وا�ستن�ساخه. 

أنا�ســــــاً كثريين كانوا ي�ساألونه عن اأ�سول  فاإن ا

ى هذه الكلمة التي �سمعها  �رشة، فال يتعدَّ الأ

من زوج عمه يف دارهم القدمية.

�رشة  أنا�ســــــاً يحملون ا�ســــــم الأ ثم علم اأن ا

(، فا�ســــــرتجع ما 
َ

ــــــنت يعملون يف قرية )الر�ْس

خوة الثالثة الذين  ه عن الإ �سمعه من زوج عمِّ

ح�رشوا مــــــن )اليمن(، فغاب واحد منهم يف 

بع�ص حــــــروب الدولة العثمانية، وبقي اثنان 

يعود اإليهما َمْن بقي منها يف �سورية. 

كان بيت ال�ســــــبي مثل الــــــدور ال�رشقية 

املال�سقة له، ولكنه كان على ن�سيٍب ملحوٍظ 

ر�ــــــص التي حتيط بها  أناقــــــة البناء والأ من ا

ربع، وفتحة القبو الوا�ســــــع  غرف البيــــــت الأ

التي تقوم فوقه الغرفتــــــان الكبريتان. وتقع 

الغرفة ال�سغرية الثالثة يف الطرف اجلنوبي، 

وتقــــــوم مــــــن فوقها الغرفــــــة الرابعــــــة التي 

ــــــع«، وكانت اأكرث غرف البيت  يدعونها »املربَّ

أناقة وجمــــــالً، تطلُّ �ســــــبابيكها على اأر�ص  ا

الدار، ويطل �ســــــباك منها على ممر �ســــــيق 

ي�سل ب�سالكه اإىل �سطح الغرفتني الكبريتني. 

ويقــــــع املطبــــــخ حتتهــــــا، اإىل جانــــــب الغرفة 
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ال�ســــــغرية، وفيه تُق�سى حاجات البيت كلها: 

حا�سل املاء الذي مُيالأ من ماء البئر الواقعة 

يف اأحد اأطــــــراف املطبــــــخ، اإىل جانب بابه. 

ثفيَّة »التفاية«  ُ
واإىل جانب احلا�ســــــل تقع الأ

، قبل اأن  ــــــت املاء ومُيالأ التي يُرفع فوقها َد�ْس

أم ال�ســــــبي للمبا�رشة بغ�ســــــل املالب�ص،  تتهياأ ا

وهي، حينذاك تلب�ص لَه لبا�ســــــه، وتقعد اأمام 

»اللَّْقن« الوا�ســــــع، تعرك فيــــــه الثياب، وتقوم 

اأحياناً ت�سحب من احلا�سل بع�ص املاء ت�سبه 

فوقهــــــا. وتخرج، من بعد، لتن�رشها يف اأر�ص 

الدار، على احلبال املهياأة لها.

ثــــــم اإن البئر ت�ســــــلح لتاأدية غر�ص اآخر، 

اإذ يُــــــدىلَّ الطعام فيها، فتحفظه برودتها من 

ة التي  الف�ســــــاد. وقد انقطع مرًة حبــــــل القفَّ

يُحمل فيهــــــا الطعــــــام، فتناثر يف اأر�ســــــها، 

وا�ســــــتتبع دعوة رجٍل يتوىل تنظيفها. ووقف 

له يف هلع، والرجل يدفع رجليه  مَّ
ال�سبي يتاأ

يف فتحــــــاٍت خم�س�ســــــة يف جدرانهــــــا. كان 

امل�سهد من م�ساهد الطفولة املروِّعة.

على اأن ال�ســــــبي ي�رشح بخياله اليوم، يف 

�ساعات امل�ســــــاء، وقد ُغ�ســــــلت اأر�ص الدار، 

و�ُسقيت »تنكات الزرع« امل�سفوفة من حولها، 

ت الب�ســــــط  وفاحــــــت روائحهــــــا الزكية. وُمدَّ

�رشة بعد جميء َرُجلها من  اأمامها جلل�ســــــة الأ

م من  ت املائدة مبــــــا هياأته الأ عملــــــه، وامتالأ

طبخ يديها، وجرت من حولها اأحاديث اليوم 

وما جــــــرى فيه، واأحاديث النا�ص من حولها. 

ون�سيم امل�ساء ي�سافح الوجوه، فيجعل اللقمة 

هنيَّة �ســــــهلة. حينها ينتاب ال�سبي اإح�سا�ص 

غام�ص بالفقــــــد، كاأن احليــــــاة حتولت عرب 

دوار املرتفعة، اإىل نوع  ــــــكنى اليــــــوم، يف الأ �ُس

من ال�ست�ســــــالم لعي�ص واجب م�ستمر يوؤديه 

أدائه!  ال�ساكن، فما يفرغ من ا

كانت احليــــــاة تبدو يف الــــــدور ال�رشقية 

املنفتحة على ال�ســــــماء، باأ�سطحتها القريبة، 

وما ي�سل اإليها من حركة اجلريان يف الدور 

املال�ســــــقة، واختالط اأولدهــــــم يف باحاتها 

املك�ســــــوفة، قريبًة من نف�ص ال�ســــــبي، يراها 

أكــــــرث قربــــــاً منهــــــا اليــــــوم، يف اأدوار املباين  ا

أ�سدَّ حرارة واأغنى معنًى، حتى لقد  العالية، ا

متنَّى، بينه وبني نف�سه، لو اأن العامل اليوم كان 

اأقل امتداداً واأقل نا�ساً!

أنــــــه اأفاق يومــــــاً، فراأى  يذكــــــر ال�ســــــبي ا

اأمه ت�ســــــمه اإليها، وتطيل النظر يف عينيه. 

كان حممومــــــاً، فرفعتــــــه اإليهــــــا، وهي تغ�ّص 

بدعواتهــــــا ودموعهــــــا، فو�ســــــعته عند باب 
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املطبخ، واأجل�ســــــته على درجته، 

�ســــــه وحتيط وجهه بيديها.  تتلمَّ

مت لــــــه �رَشبة مــــــن ماء  ثــــــم قدَّ

البئر، واأخذت ترفع وجهها اإىل 

ال�سماء، تدعو يف �سمت. كانت 

ال�ســــــماء �ســــــافية، يف ليلٍة من 

ليايل ال�ســــــيف، والنجوم تُزهر 

يف عتَمِتهــــــا. ل يعرف ال�ســــــبي 

عندها كيف نه�ص عن الدرجة 

التــــــي و�ســــــعتْه عليهــــــا، واأخذ 

مي�ســــــي ببطء يف باحة الدار.. 

بالراحة،  اإح�ســــــا�ص  انتابه  وقد 

كاأن احلمــــــى زالــــــت عنه. وهو، 

اإىل اليوم، ل تغادر خيالَه �سورةُ 

ال�ســــــماء تلك الليلة، يف باحة الدار، والنجوم 

ي  املزهرة التي ت�ســــــيئها وتلمــــــع، فيها، تغذِّ

اإح�سا�ســــــه بال�ســــــحو وتخفف مما يح�صُّ من 

�سدة احلرارة!

ولكن �ســــــوتاً اآخر كان يــــــرتدد من حوله، 

ل يعي ال�سبي، يف �سني طفولته، من معناه، 

أثره يف الوجوه.  اإل ما كان يرى من انعكا�ص ا

أنا�ســــــاً ي�ســــــمونهم  كانوا يذكرون بال�ســــــخط ا

»الفرن�ســــــيني«. وقد �ســــــمع اأمه تقول لبع�ص 

مــــــن يزورها: اإنهــــــا كانت تقف، مــــــع بع�صٍ 

مــــــن الن�ســــــوة، يف انتظار جمٍع من ع�ســــــاكر 

»الفرن�سيني« قالوا اإنهم �سيمرون من ال�سارع 

القريــــــب الذي ينحــــــدر من م�ســــــفى املدينة 

الع�ســــــكري. وكانت معهن تريد اأن ت�ســــــتطلع 

هيئة هــــــوؤلء النا�ص. فلما بــــــدوؤوا ينحدرون 

يف ال�ســــــارع، كانوا �ســــــوداً يحملــــــون البنادق 

م ومن معها اأن  أكتافهم. فلــــــم متلك الأ على ا

يحب�سن الدموع يف اأعينهن!

ثم اإن اأخاه الكبري �ســــــحبه يوماً، فدخل 

أ�ســــــواق املدينة القدمية، وو�سل اإىل �سارع  به ا
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معتم ي�سم خاناً يكرث اللغط با�سمه من حول 

ال�ســــــبي: )خان ا�ســــــتامبول(. وجد ال�سبي 

ال�ســــــارع موح�ســــــاً وراأى اأخاه يتطلَّع يف باب 

�ســــــود الكبري، ذي ترو�ص امل�ســــــامري  اخلان الأ

ال�سخمة، وقد وقف على طرفيه ع�سكريان 

أ�ســــــها  يحمل كل منهما بندقية م�رشعة، يف را

حربٌة تلمع �سكينها يف عتَمة ال�سوق. وعرف 

ال�ســــــبي، من بعــــــد، اأن الفرن�ســــــيني اتخذوا 

ون اإليه بع�ص  من اخلان مكتباً للتحقيق يجرُّ

ال�ســــــبان املكبَّلني، فيخ�ســــــعونهم لتحقيقات 

طويلــــــة ت�ســــــتدعي �رشبهــــــم وتعذيبهم. وقد 

�ســــــاعت من حول هذه التحقيقات، �سائعات 

أ�سماء بع�ص  كثرية تثري الفزع. وتناقل النا�ص ا

املحققني ممــــــن كانوا يعملون فيه: »م�ســــــيو 

كرباج« و»م�سيو ح�سرية«. وكان ذاع يف املدينة 

ب الرجال يف اخلان،  د اأن يعذِّ ول تعــــــوَّ اأن الأ

في�رشبهــــــم »بالكربــــــاج«، والثــــــاين يبطحهم 

اأر�ســــــاً، على »احل�سري«، ويتوىل �رشبهم. ثم 

أ كتب التاريخ  التي حتكي  أتيح له اأن يقرا ملا ا

بع�ص اأحوال املدينة، يف مرحلة »النتداب«، 

قبــــــل اأن ينح�رش ظله عنها، يف نهاية احلرب 

ة، عرف اأن  التي يحمل ال�سبي ذكرياتها املرَّ

»م�سيو ح�سرية« يُن�سب، يف ا�سمه، اإىل القبَّعة 

التــــــي كان يرتديها، وكانــــــت من الق�ص الذي 

تتخذ منه احُل�رُش يف املدينة.

ما تــــــزال ذكريات تلــــــك املرحلة حيَّة يف 

أو  ، وما يزال يرى هذا الرجل، ا
ّ
ذاكرة ال�سبي

من ي�ســــــبهه من رجالها، ميرُّ مزهواً يف �سوق 

احلــــــي، يركب املقعد اجلانبــــــي، من دراجته 

الناريــــــة الهادرة، اإىل جانب مقعد ال�ســــــائق، 

ــــــوط يهّزه وهــــــو يتطلع يف النا�ص،  ويف يده �َس

على اجلانبني!

أنه  ويذكــــــر ال�ســــــبي، اإىل جانب هــــــذا، ا

وقف يوماً، يف اأول الليل، و�سنه ل تزيد على 

ون »الَدَرك«،  ال�ســــــابعة، يتطلع يف رجال ي�سمَّ

مروا على اأح�سنتهم، يف مظهر من مظاهر 

أنــــــه كان يوم  العتــــــزاز، عــــــرف، مــــــن بعد، ا

الحتفال مبعاهدة تُعرف يف تاريخ �ســــــورية 

مبعاهدة �سنة 1936!

يف زحمة هذه ال�ســــــور التي ا�ســــــرتجعها 

ال�ســــــبي، تند�ص �ســــــورة الطفل وقد ارتدى 

»قنبازاً« طوياًل خمططاً، د�ص يف جيبه »كوزاً« 

أبيه، فدخل معه  من الذرة، و�سار اإىل جانب ا

 جمــــــاور حليِّه، فوقف 
ّ
داراً �رشقيــــــة، يف حي

أنيقة، وي�ســــــع  ة ا أمــــــام رجل طويل يرتدي ِبذَّ ا

أ�سه طربو�ساً. نظر الرجل اإليه وغالَب  على را
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أ�ص ُكوز  ب�سمة غلبته على نف�ســــــه، فقد ملح را

أبيه  الذرة يف جيب ال�ســــــبي، فا�ســــــتدار اإىل ا

ين�ســــــح له اأن يُلب�ســــــه بذة حديثة مثل التي 

يرتديها اأولد املدار�ص يف هذه املرحلة. وباأن 

أكواز الــــــذرة، اأو غريها من  ميتنع مــــــن د�ّص ا

احلاجات، يف جيوبها.

ويحتفــــــظ ال�ســــــبي، اإىل اليوم، ب�ســــــورة 

د اأن يرفع ع�ساه فوق روؤو�ص  املعلم الذي تعوَّ

ولد، وياأخــــــذ يديرهــــــا، وهو ي�ســــــحك،  الأ

راً:  حمذِّ

أنــــــا اأقطــــــع  - ا�ســــــكتوا، ل تتحركــــــوا، فا

الروؤو�ص!

كان هذا املعلم متقدماً يف ال�سن، خالط 

ال�سيب �ســــــعره خمالطة �ســــــديدة، وكان، اإىل 

ولد. وقد  حركته تلك، قريباً مــــــن نفو�ص الأ

أنهى ال�سبي �سنوات درا�سته البتدائية دون  ا

أثره احلاين يف نف�سه. اأن ين�سى ا

وجد ال�سبي، بينه وبني نف�سه، اأن الذي 

اأفاده من هذا املعلم، يف هذه املرحلة املبكرة، 

ى تعلم احلروف والكلمــــــات، اإىل تعلم  يتعــــــدَّ

اخلطاب املوؤثــــــر يف النف�ص، اخلطاب الذي 

ميلك القدرة على اخلروج من حدود نف�ســــــه 

خرين، ويخت�رش الطريق اإليها.  اإىل نفو�ص الآ

وقد ق�سى ال�سبي حياته، من بعد، ل ينفك، 

يف عمله الرتبوي، يف مراحله كلها، عن متلِّي 

ن�سانية القريبة وخمالطتها  هذه احلقيقة الإ

خمالطًة ك�َسب فيها اأجمل ما يحتفظ به املعلم 

ح�سا�ص بر�سا النف�ص وات�ساعها  من متعة الإ

خر. ول يذكر ال�ســــــبي اأن معلماً اآخر، يف  لالآ

ل يف �سفوفها،  املدر�ســــــة البتدائية التي تنقَّ

ثر.  كان له يف نف�سه مثل هذا الأ

حياء  وقــــــد تنّقلْت هــــــذه املدر�ســــــة يف الأ

املختلفــــــة حتــــــى انتهت اإىل بنــــــاء فخم كان، 

هبانية الي�سوعية، ر�سي  من قبل، كني�سة للرَّ

آباوؤها اأن ينتقل بناوؤها اإىل الدولة. وقد ظل  ا

ال�ســــــبي اإىل اليوم يدخل هــــــذا البناء، كلما 

�ســــــنحت له الفر�ســــــة، فيتجول يف �سفوفه 

أروقتــــــه، وي�ســــــتذكر بع�ص مواقفــــــه فيها،  وا

وي�ســــــرتجع �سور لعبه مع اأقرانه يف باحاتها، 

ويتطلع اإىل �سطح الرواق املطّل على باحتها 

الكبــــــرية، حيــــــث كان يرفــــــع اأذان الظهر ملن 

يريد اأن ي�ســــــلَيه فيها، قبل اأن يغادرها، من 

املعلمني والطالب! 

ويبــــــدو اأن املديــــــر الــــــذي اختــــــاره لهذا 

الغر�ــــــص، يعرف، مــــــن اأقرباء ال�ســــــبي، َمْن 

ذان يف حيِّه، ويف بع�ص  كان يتــــــوىل رفــــــع الأ
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حيــــــاء املجــــــاورة. وكان يحلو لل�ســــــبي اأن  الأ

ي�سرتخم �سوته وهو يوؤديه، وي�ستدير فيتطلع 

أنا�ســــــاً فيها  أ�ســــــطح الدور املجاورة لريى ا يف ا

يديرون روؤو�سهم اإليه، ي�ستغربون اأن ي�سمعوا 

ذان من اأحد اأ�سطحة الكني�سة!  الأ

ولكنَّ موقفاً واحداً يف باحتها الكبرية ظل 

أ�ساه، حني يذكره: دعاه معلمه، يف �سباح  يثري ا

يام، وقد ا�ســــــطف الطلبة يف الباحة  اأحد الأ

قبل اأن يدخلوا �سفوفهم، ليلقي فيهم قطعة 

مــــــن حمفوظاته، على النحو الذي ا�ســــــتجاد 

اإلقاءه لها، داخل ال�ســــــف. فوقف ال�ســــــبي 

يدير عينيه يف �ســــــفوف الطلبــــــة وقد غلبه 

املوقف فاأن�ســــــاه حمفوظه منها، وظل يختلج 

يف موقفه، ويتطلع يف رفاقه، ل يعرف وجهًة 

أ�ســــــاب ال�سبي  يتجه اإليها! اأدرك املعلم ما ا

من هيبة املوقف، فاأ�سفق عليه، و�رشفه عنه 

يف �ســــــورٍة ظلَّ ال�ســــــبي يذكرهــــــا، من بعد، 

أياماً  أ�ســــــًى �ســــــحبه ا فيتداركــــــه، يف ذكرها، ا

ه وهو يدير ب�رشه يف  ح�سَّ
طويلًة، حتى لقد اأ

الباحة التي يزورها بعد ال�سنني الطويلة. 

على اأن اآخر عهده يف املدر�ســــــة رافقته 

ذكريات احلرب التي كان ي�ســــــتقبل اأخبارها 

. وقــــــد ُوزعت فيه اأوراق يتنبَّاأ فيها 
ّ
يف احلي

ر اإحداها اأحد  أملانية. ت�سوِّ كاتبوها بهزمية ا

العّرافني وقد ب�ســــــط اأمامه عنواناً �ســــــخماً 

ــــــع قراءته لهتلر، القاعد اأمامه، يقول له  يتتبَّ

فيه: »يا هتلر! �ســــــيزورك، عما قريب،غرباء 

كثريون«!

-2-
عداديــــــة التي انت�ســــــب اإليها  وكانــــــت الإ

ال�سبي، من بعد، بعيدة عن حّيه، تقع قريباً 

من اأحيــــــاء املدينــــــة القدمية، خارج �ســــــوق 

ائني )�ســــــوق القطن اليوم(: دار وا�ســــــعة  الفرَّ

أُ�رَش  ي�سكلها بناء م�ستقل كانت ت�سغله اإحدى ا

قطاعية الرثية. وت�سخ�ص يف ذاكرة  املدينة الإ

حداث، وقف منها  ال�سبي، منها، جملة من الأ

أو�سُعها اأحداث الق�سية  موقف املنفعل بها. ا

الفل�سطينية، واقرتاب احلرب العاملية الثانية 

من نهايتها.

عرف، يف هــــــذه املرحلــــــة، مدر�ص مادة 

زهر، منذ �ســــــنني  »الديانــــــة«، القادم من الأ

كثرية، بقي فيها متم�ســــــكاً باللهجة امل�رشية. 

كان يبدو لنا، يف كالمه، على قدٍر ملحوظ من 

الطرافة املطّعمة ببع�ص الُطَرف واحلكايات 

زهر،  ال�ساحكة، نقل اأكرثها من ُمقامه يف الأ

على مثال ال�ســــــيخ الذي كان يُلقي در�سه يف 
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بع�ص م�ســــــاجد القاهرة، يقول مل�ســــــتمعيه، 

خالل الدر�ص:

- كل �ســــــيء يف اجلنــــــة موجــــــود، كل ما 

تطلبه النف�ص وت�ستهيه!

في�ساأله اأحدهم بلهفة:

- وهــــــل فيهــــــا »الِف�ســــــيخ« يا ف�ســــــيلة 

ال�سيخ؟ 

لقاء، �رشيع  كان جْهَورّي ال�سوت، فخم الإ

أثره  احلركة، ي�ســــــفق بكفيه اأحيانــــــاً. وظل ا

أ�سلوب عمله، من  يف ال�سبي ممتداً، �ســــــمل ا

أ معلماً يف  بعــــــد، يف مراحله كلها، منذ بــــــدا

وىل، يف املدر�سة ذات املعلم  مرحلة التعليم الأ

الواحد. مل يكن يبعد عن �سيء كما يبعد عن 

آثار الوقع  ال�ســــــوت عايل النربة، ويبعد عن ا

اخلطابي فيــــــه، وكرثة احلركــــــة، ويبعد عن 

ا�ســــــطناع التاأثر يف اأي موقــــــف يقفه. وبلغ 

من اإفادته مما ترك ال�ســــــيخ فيه: اإح�سا�ســــــه 

باأن التزام الطبيعة، يف عمله، يلزم اأن يعني 

ان�ســــــباط العقل وتفتحه، وحــــــرارة العاطفة 

أنه احتاج  وتفتحها، يف وقت واحد. ل يذكر ا

اإىل اأن يرفع �ســــــوته يف وجه من يخاطبه من 

الطلبــــــة، يف مراحــــــل عمله كلهــــــا. ثم انتهى 

ن من  اإىل القتنــــــاع باأن التــــــزام الطبيعة ميكِّ

الوفاء بحاجات العمل الرتبوي، على اأح�سن 

�سورة. فاإذا فقد املربي قدرته عليه فتح اأول 

خفاق فيه.  بواب على الإ الأ

وقد مثَّل لهذه القدرة مدّر�ُص الهند�ســــــة 

والريا�ســــــيات. وكان يهوديــــــاً، ي�ســــــكن حي 

ناقة. هادئ  أنيقاً بادي الأ اليهود يف املدينة، ا

اخلطاب، �رشيع اخلطو. ا�ســــــتطاع اأن يك�سب 

َقبوله لدى الطــــــالب، على ما يُخفون له يف 

أنف�ســــــهم من الكره، وعلى ما يخفي لهم يف  ا

أ�ســــــد منه. ظل ال�ســــــبي  أو ا نف�ســــــه من مثله ا

ي�سرتجع، من بعد، حني يذكره، ما يلزم املربي 

مــــــن القدرة على التما�ســــــك، مع اإح�سا�ســــــه 

باخللخلــــــة العميقة يف داخلــــــه اأحياناً. دخل 

يوماً والطالب يت�سايحون يف باحة املدر�سة. 

وكانوا قريبني منه، فتقدم ي�ساألهم:

- ما اخلرب؟

فقال ال�سبي يجيبه، وهو يبت�سم ابت�سامة 

ماكرة:

- من اأجل )فل�سطني(! 

مل يقل �سيئاً، ومل يرّد ب�سيء. مل يزد على اأن 

ابت�سم ابت�سامة ل لون لها، ثم اجته اإىل غرفة 

آه، بعد �سنني،  أنه را دارة! ويذكر ال�ســــــبي ا الإ

يقطع اإحــــــدى الطرق يف بــــــريوت، فوقع يف 
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أنه ي�سعى اإىل الت�سلل اإىل )فل�سطني(! نف�سه ا

أمــــــا العربية فكان يتوىل تدري�ســــــها، يف  ا

املرحلة الدنيــــــا، مدّر�ص نقلــــــوه من املرحلة 

البتدائية. كان يرى يف نف�سه القدرة على اأن 

�ســــــني، بل رمبا كان يرى  أوائل املدرِّ يكون من ا

ول فيهم. �ســــــديد احلذر، حاّد النربة،  أنه الأ ا

مــــــور، وفْر�ص قواعدها  ــــــال اإىل تقعيد الأ مّي

خريــــــن. اأملى علــــــى الطلبة طائفة  علــــــى الآ

أن�ساأها وفر�ص كتابتها  ن�ســــــاء، ا من قواعد الإ

أ�ــــــص كل عمٍل يتقدمون به اإليه. يكاد ل  يف را

يطيق اأن يرى من يخالفــــــه الراأي اأو يذهب 

عنــــــه يف اجتاه اآخر. فر�ــــــص على الطلبة األ 

يدخل بعده اإىل ال�سف، من يتاأخر عنه. وقد 

آه ال�سبي مرة يف طريقه اإىل ال�سف، ي�رشع  را

أ يجري حتى ل  اخلطــــــو، على عادته، فبــــــدا

يتاأخــــــر عنه. ودفع وراءه باب ال�ســــــف، وهو 

ألواح اخل�ســــــب والزجاج،  مبهــــــور، وكان من ا

واق. فما اأح�صَّ اإل وهو  اإذ كان مبنيــــــاً يف الرُّ

ر�ص، وتتطاير من حوله  يهوي فوقه على الأ

�َص  قطع الزجاج املك�ســــــور. وقد اأخذت املدرِّ

املفاجــــــاأةُ، وكان خفيفاً، فقفــــــز قفزة واحدًة 

اأو�ســــــلته اإىل املنرب، واأخذ يتطلّع يف ال�سبي، 

وهــــــو، على هذه احلال، يت�ســــــبب عرقاً من 

طول الطريق التي قطعها اإىل املدر�ســــــة. ثم 

نه�ص وهو يتح�ســــــ�ص جنبيه، فاأطال املدرِّ�ص 

النظر اإليه، وابت�ســــــم ابت�ســــــامة َمــــــن رّق له، 

�رشة التي ينت�سب  وقال، وهو ي�سري اإىل ا�سم الأ

ال�سبي اإليها: 

)*(
- »ُولَك �َسرَتْتُو«.

آه،   را
ٍ

ثم اإن ال�ســــــبي خالفه يوماً، يف راأي

فنفاه اإىل اآخر مقعد يف ال�ســــــف، ل يجوز له 

أياً يف  اأن يتكلم، ول اأن ي�ساأل، ول اأن يبدي را

أياماً، وتقّدم اأحد  مر ا كل ما ي�سمع. وطال الأ

رفاقه يف ال�سف، ي�ساأله اأن يعفو عنه، فنفاه 

اإىل جانبه. ثم طالت مراجعة الطالب، وعلت 

اأ�سواتهم، فتمنَّع زمناً. ثم ا�ستجاب، على اأن 

يكتب ال�ســــــبي دفاعاً عن نف�سه، »يرتافع« به 

يف الدر�ص املقبل.

ما اأكرث ما بحث ال�سبي عن الورقة التي 

كتبها يومذاك، فقد طواها الزمن عنه، فما 

أنه كتــــــب يف اآخرها ما كان  يذكر منهــــــا اإل ا

يح�ســــــبه حديثاً �رشيفاً: »اتقوا دعوة املظلوم، 

فاإن اهلل ي�سمعها من فوق �سبع �سماوات«!

فما كاد يُنهي قراءته، حتى عاد املدرِّ�ص 

ألغى ا�ســــــتجابته للعفــــــو عنه، وهو  فاهتاج وا

ي�سيح:
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أنا ظامل! يقول يل: اإين ظلمته!  - ا

وعاد الطلبــــــة يرجونه ويتوجهــــــون اإليه 

بطلب الراأفة وال�ســــــماح عن ال�سبي.. حتى 

خرية! ا�ستجاب ا�ستجابته الأ

أمــــــا مدر�ص العربية الثــــــاين، فكان على  ا

نقي�سه: در�ص يف القاهرة وحمل منها �سهادة 

املاج�ســــــتري، وراأى نف�سه مغبوناً مبا هو فيه، 

فا�ســــــتهان به. ورمبا قِدم اإىل املدر�ســــــة، ويف 

أ�ســــــه بقية من ن�ســــــوٍة مل ي�ستنفدها يف ليلته  را

ال�ســــــابقة. وقف يوماً فكتب على ال�ســــــبورة 

ألفاظاً قليلة مل نَِع معناها، فلما �ساأله الطلبة  ا

ر�ص بلوح  عنهــــــا، اأجابهم، وهو يلقــــــي اإىل الأ

الطبا�سري:

اأعلِّمكــــــم »علــــــم  اأين  تــــــرون  أل�ســــــتم  ا  -

الزفت«!

يعني علم العرو�ص!

أ�ســــــه يوماً من �ســــــباك ال�سف،  واأطلَّ برا

ْت على حافته، لعلها كانت  فراأى حمامًة حطَّ

تبي�ص، ف�ساح يف ال�سف مبجموعه:

- تعالوا تعالوا.. فانظروا! 

فازدحــــــم الطلبــــــة على ال�ســــــباك، يدفع 

بع�سهم بع�ساً، يت�سايحون يف م�سهد ي�سلح 

�ــــــص يكتبها، وقد  لكتابــــــة ق�ســــــة )وكان املدرِّ

ثار(.  خلَّف فيها بع�ص الآ

واأملى مرة على اأحد الطلبة يف ال�ســــــف 

أ ال�سطُر،  �ســــــطراً يكتبه على ال�ســــــبورة، فبدا

ه، مييل معه مياًل ملحوظاً. ف�ساأله  وهو يخطُّ

وهو ي�سحك:

أ�ســــــها اأكرب من  - هل تعرف اللعبة التي را

ِردفهــــــا )جاء بهــــــا باللفظ الــــــدارج(..  كلما 

اأجل�ستَها مالت؟

�ســــــورة اإن�ســــــانية ل تخلو مــــــن الطرافة 

ها، ولكن  ثر، ذات �ســــــمات تَخ�سُّ وح�ســــــن الأ

عملها ل ميكن اأن ي�ستوي يف املربِّني دائماً. 

�َســــــني كان، من  ثــــــم اإن اإرث هذيــــــن املدرِّ

اإحدى النواحي، متعباً جداً، ي�ستنفد التخل�ص 

منه جهــــــداً طويــــــاًل. وهو الهتمــــــام برنني 

ال�ســــــياغات. فقد كانا كالهمــــــا يهتمان به 

اهتماماً زائداً، ويوجهان الطلبة اإليه. 

، مــــــن بعــــــد، قبل 
َّ
وقــــــد �ســــــغل ال�ســــــبي

أُذيع يف املدينة  عدادية، خرب ا تخرجــــــه من الإ

آخــــــر كان يكنُّ له اأعظم  عــــــن رحيل مدرِّ�ص ا

وقات، مديراً  التقدير. وكان، يف وقٍت من الأ

ربع.  عدادية التي در�ص فيها �ســــــنواته الأ لالإ

كان من اآل الفاروقي، من فل�ســــــطني، ولكنه 

عا�ص، مثل كثري من الفل�سطينيني، يف م�رش، 

فاكت�سب لهجتها، واأ�سبح حديثه وخطابه، يف 
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عدادية، م�سوغني بها. كان جليل الطلعة،  الإ

طوياًل عري�ســــــاً، متئد اخلطو، فخم النطق 

ع الثقافة، يح�ســــــن  يف غري ا�ســــــطناع. منــــــوَّ

خماطبة النا�ص ويوؤثــــــر فيهم. عمل حيناً يف 

ال�سحافة، واأ�سدر جريدة �سماها »امليثاق«، 

مل يُتَح لل�سبي اأن يطلع على عدد منها، ولكنه 

كان، حني ميــــــر )بباب الن�رش(، وينحدر منه 

ــــــط املدينة احلديثة، يرى، من حتت  اإىل و�ْس

على،  »الك�سك«، باباً علِّقت يف حديده، من الأ

ْت عليها كلمة »امليثاق«. لوحة �سغرية ُخطَّ

أياماً، وال�ســــــبي يف  وقــــــد مر�ص الرجل ا

املدر�ســــــة، فجمع بع�ص زمالئه، وحملوا يف 

أيديهــــــم طاقة مــــــن الزهر، وطرقــــــوا عليه  ا

البــــــاب، يعودونــــــه ويتمنون اأن يــــــروه معافى 

اخلطو يف املدر�سة. اأحدثت الزيارة يف نف�ص 

أثــــــراً ظل يتماله زمنــــــاً طوياًل، وقد  الرجل ا

�ساأل ال�سبي، يف زيارته، عن قراءاته، ون�سح 

دب  دب ال�سغري« و»الأ له اأن يُعنى بقراءة »الأ

الكبري« لبن املقفع. وخجل ال�ســــــبي يومها 

�ســــــتاذه بكلفــــــه البالغ بقراءة  من اأن ي�رشِّح لأ

روايات اجليب!

على اأن ال�ســــــبي كان يُبدي، يف كل حال، 

دبية  اهتمامه بكل ما يت�سل بدر�ص املواد الأ

�سيه له يف در�ص  واللغوية، وي�سعده تقدمي مدرِّ

هذه املــــــواد. وقد مّت تخرجــــــه، من املرحلة 

عدادية، مع نهاية احلرب العاملية الثانية.  الإ

واجته، يف تفكريه، اإىل ال�ســــــعي لنف�ســــــه اإىل 

عمل ماأجور. و�ســــــحَّ عزمه على التقدم اإىل 

آنذاك،  »مديرية املعارف«، كما كانت ت�سّمى ا

ع�سى اأن تختاره للعمل يف بع�ص قرى حلب. 

أبــــــوه ل ميانــــــع يف اأن يتجــــــه ابنه اإىل  وكان ا

�رشة كانت مكفيَّة،  العمــــــل، مع اأن حاجات الأ

ه الــــــدكان، ومبا تاأتي بــــــه املتاجرة  مبــــــا تُدرُّ

بالزيت وبنتاج اإحــــــدى قرى املدينة القريبة، 

من البطيخ والقمح، ي�ستقبل اأحمالها ويبيعها 

اإىل الدكاكني املتفرقة، ويعمل على اإي�سالها 

اإليها. 

وكان ال�ســــــبي يتوىل، اأحياناً كثرية، هذه 

ت »�رَشيجتها«،  املهام. يركب الدابة، وقد امتالأ

من جانبيها، باأقرا�ص البطيخ، وي�ســــــعى يف 

اإي�ســــــالها اإىل دكان َمن ا�سرتاها. وكان يجد 

لــــــذة يف ركوبها، فرُيخي لهــــــا الزمام اأحياناً، 

أو  أبيه، ا ثم ي�سّده، لت�رشع يف العودة اإىل دكان ا

اإىل اخلان الذي تُعر�ص فيه اأحمالها. وكان، 

وهو ي�رشح بنظره يف الطرق والدكاكني التي 

يقطعها، ل يكّف عن التفكري فيما نواه. 
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هكذا وجد ال�ســــــبي نف�ســــــه ي�ســــــعى اإىل 

»مديرية املعارف« بطلب التقدم اإىل فحو�ص 

رياف، قبــــــل اأن يبلغ  اختيــــــار املعلمني يف الأ

الثامنة ع�رشة، وهي ال�ســــــنة املقبولة لدخول 

المتحان. وقد ا�سُطر، حتى يكتمل له هذا 

احلق، اإىل اأن يرفع دعوى ي�ســــــمونها »دعوى 

الهوام�ش

�سرت النخعي – مالك بن احلارث – 37ه�(. : انقالب يف جفن العني، وبه �سّمي )الأ رَتْ )❁( ال�سَّ

ت�ســــــحيح ال�ســــــن«، وهي يف حقيقتها دعوى 

مر، وقد  آخــــــر الأ لتزويره. ثم وجد نف�ســــــه، ا

ربح الدعــــــوى، ومتَّ تعيينه، للعام الدرا�ســــــي 

1946، معلماً وحيداً يف مدر�سة قريٍة قريبة 

نٍة من غرفتني اثنتني. من حلب، مكوَّ

¥µ
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)اإىل الذي هيج حمائم روحي وغاب اإىل.. اإىل الذي كان �صديقي(

وراق وهبط الدرجات، وكعادته رمى بتحية ال�صباح على العجوز  حمل الأ

�صاحبة الغرفة التي بادرته قائلة:

- امل�صتاأجر القدمي كثرياً ما كان ين�صى اإلقاء التحية.

أنه كان متعجرفاً؟ - هل يعني ا

قا�ص �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁❁

ò

❁
�سائر جهاد قا�سم

اأرواح مهاجــــــرة
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أبداً.. كان �ض������ديد التوا�ضع، ولكن كما  - ا

أ�ضه  قلت لك يبدو اأن �ض������ياطني �ضكنت يف را

يا عفو اهلل.

 �ض������حك وتابع مغلقاً الباب وراءه، نظر 

بنية  على، ان�ض������قت الأ اإىل اأمام������ه ثم نحو الأ

نحو �ضماء ابتداأت عند توازي جداري الزقاق 

اإىل �ضماء غب�ضة تنذر باملطر.

مل يتوق������ف تاب������ع نح������و حمل يطب������ع فيه 

وراق على الكمبيوتر، �ض������احب الكمبيوتر  الأ

وراق،  �ض������اب مقعد. فتح الباب ودفع له بالأ

فيما ا�ضتقبله ال�ضاب.

- هل من جديد؟

- �ضرتى.. ل بد اأن كل �ضيء جديد.

- اأعلم اأنك تكتب الق�ضة الق�ضرية.

- ولك������ن يف هذه امل������رة �ض������اأقدم عماًل 

روائياً.. وداعاً للتقليد والتقاليد.. كما اإنني 

اأعمل على اإجناز رواية جديدة اأي�ضاً؟

- ما عنوانها؟

- مذكرات رجل فا�ضل.

مليئ������ة  عناوي������ن  ولكنه������ا  جمي������ل..   -

بال�ض������وداوية واحلزن.. �ضيقولون عنك باأنك 

مري�ض نف�ضياً اأو معقد كما قالوا �ضابقاً.

- قالوا عني كثرياً واتهموين كثرياً.. فلم 

يعــــــد مهم.. دعنا من كل هــــــذا.. متى تنتهي 

وراق؟ من طباعة الأ

- غداً.. غداً �ستكون جاهزة.

وخرج ومازالت �سورة الكلمات ت�سج يف 

أ�سه وهو يقول يف نف�سه: را

أية حدود �ساأكون عند ح�سن ظنك  - اإىل ا

أيها الهارب اإىل الال�سيء. تعرفت  بي يا.. يا ا

عليك وكاأنني كنت معك يف كل حياتك. 

حني راأيت �ســــــورتك يا معلمي ب�ســــــعرك 

كجناحــــــي  الرافــــــني  وجفنيــــــك  املخ�ســــــب 

�ســــــنونو عرفت اأنك اأنت، اأنت �ســــــاحب تلك 

املذكرات. 

هل كنت تعلــــــم اأنك تنجب �ســــــبيهك؟.. 

هل كنت تعلم اأنك تقوم بعملية ا�ستن�ســــــاخ؟.. 

حمر امللتف  أتــــــك بكاملــــــك.. ب�ســــــالك الأ قرا

حول عنقك.. بالراديو ال�ســــــغري الذي تركته 

مل�سقاً بقائمة ال�رشير.. اأوراقك وفو�سويتك 

التي انتزعــــــت مني النظام الــــــذي كثرياً ما 

�ســــــدقاء.. ملاذا  كان حمــــــط اأنظار اأهلي والأ

فعلــــــت بي ما فعلت؟ هل كان يجب عليك اأن 

أتعبتني كثرياً  وراق التــــــي ا تــــــرتك كل هذه الأ
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أرتبهــــــا؟.. ثم ملاذا كل هــــــذه الأغالط  أنــــــا ا وا

مالئية، هل كنت تكتب يومياتك  النحوية والإ

واأنت يف حالة الن�ســــــوة؟.. ثم من اأين لك كل 

هــــــذه املغامرات العاطفية، مــــــن اأين لك كل 

هذا النكــــــران للذات؟.. ملاذا مل ترتك �ســــــيئاً 

قل كان عليك اأن تكون  لك لنف�ســــــك؟ على الأ

أوراقاً باأقالم  كتوماً لبع�ص ف�سائح عباأت بها ا

خمتلفة وحرب باألوان عديدة.

هل فعاًل كما تقول اأم حممد اإن �سياطني 

ت�سكن راأ�سك؟ يبدو اأن �سياطينك قد ت�سللوا 

من بني كتبك واأوراقك وقفزوا دفعة واحدة 

أ�ســــــي، ومنذ تلك اللحظات الرهيبة مل  اإىل را

اأح�ص بالراحة، كاأين بــــــك بكرتيا اأو فريو�ص 

أيها ال�سيطان مل فعلت بي كل  �ســــــكن دماغي ا

ذلك؟.. حتى اأ�رشطة الكا�سيت املليئة باأغاين 

مار�سيل خليفة.. ال�سيخ اإمام.. �سميح �سقري.. 

�ســــــيفان.. العازف  اأميمــــــة خليل..  فريوز.. 

العراقي ن�سري �سمة.. عال اجلزائري.. عمر 

خــــــريت.. الكتب التي تف�ســــــح عــــــن عناوين 

أ�سعار  عري�ســــــة حتكي ق�ســــــة الب�رشية من ا

وق�س�ص وروايات.. حممود دروي�ص.. مظفر 

النواب.. توفيق زياد.. طالل حيدر.. �سميح 

القا�سم.. معني ب�سي�ســــــو.. حممد املاغوط.. 

ح�سني حمزة.. حنا مينة.. جنيب حمفوظ.. 

حيدر حيدر.. ح�سن حميد.. كوليت خوري.. 

غ�ســــــان كنفاين.. �ســــــعد اهلل ونو�ص.. اأنطون 

ت�ســــــيخوف )عنرب رقــــــم 6(.. د�ستوف�ســــــكي 

ول..  بله(.. جنكيز اأمتاتوف يف )املعلم الأ )الأ

وداعا يا غول�ســــــاري.. جميلــــــة(.. �رشفانت�ص 

)دونكي�سوت(.. زوربا.. لوركا.. بابلو نريودا.. 

بو�سكني.. 

ال�ســــــور املعلقة مارك�ــــــص واجنلز ولينني 

وجيفارا كلهم يخرجون من براويز �ســــــورهم 

وياأتون يوقظونني اإن كنت نائماً.. يجل�ســــــون 

أنا ومارك�ص كاأ�ســــــاً من ذلك  معي.. �رشبــــــت ا

النبيذ املعتق.. وجلب يل معه جيفارا �سيجاراً 

مــــــن ال�ســــــناعة الكوبية.. وحــــــده لينني كان 

متاأبطاً كتاب ما العمل.. �ســــــهرة يا �سديقي 

ل اأعرف النوم فيها، اأما اأنت فويل لك مني 

ويل لتلك الكتابات التي �ساأ�ســــــعها يف النار 

واجل�ــــــص اأح�رش القهوة على نارها.. فتخرج 

اإيل �سياطينك مع البخار املت�ساعد، جميعهم 

وبع�ص مالئكتي ت�ســــــاحلوا البارحة جل�سوا 

و�رشبوا معــــــي.. حتى ع�ســــــيقاتك ح�رشن.. 
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أ�سبهك  اإحداهن قالت يل اإنني ا

حتــــــى يف حلظــــــات الغيبوبــــــة 

التــــــي تنتابني كلما تذكرت تلك 

لها..  التي تعر�ســــــت  العذابات 

من  أمثالــــــك؟..  ا يعذبــــــون  ملاذا 

جهتي مازال وقع ال�سياط على 

ظهري التي هي عبارة عن اآلم 

بال�ســــــتعارة اأح�ص بها كاأنها من 

ذلــــــك العهــــــد الرومــــــاين الذي 

يف�ســــــلنا عنه عهود و�ســــــنون.. 

من قال اإن العرب ل ي�ســــــلحون 

ل�سيء؟ 

ألب�ستني روحك..  ها اأنت قد ا

أيامي بالقلق.  مهرت ا

م حممد: قلت لأ

يجار. - �سمعت اأن لديك غرفة لالإ

أيـ.. لكنها غرفة م�سكونة. - ا

أة  يف البدايــــــة مل اأفهم ماذا تعني هذه املرا

بكلمة )م�ســــــكونة(.. اإذ بدت يل هذه الكلمة 

فزاعة خرافية.. مت�ســــــائاًل يف نف�سي ما اإذا 

كان ي�سكن يف هذه الغرفة بنات من اجلن.. 

أب�سمل واأحوقل(.. أ�سباح.. )ورحت ا أو ا ا

أة ا�ســــــتدركت ما قالته فتابعت  اإل اأن املرا

تقول:

- اأق�ســــــد.. اإن اأغرا�ص ال�سخ�ص الذي 

كان م�ســــــتاأجراً ما زالت فيها.. فمنذ �ســــــنة 

أ�ســــــاهده.. مل ياأت حتى لينام.. وحده اهلل  مل ا

يعلم اأين هو.. فامل�سافر حجته يف حقيبته.. 

جرة  انتظرته طويــــــاًل ومل يعد.. اإذا دفعت الأ

أنا اأعي�ص  أ�سلمك الغرفة.. يا بني ا لعام كامل ا

جرة. على هذه الأ

احلاجة دفعتنــــــي للموافقة على الطرح 

فقلت لها:
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أ�ستطيع اأن ا�ستطلع  - طيب.. ولكن هل ا

جو الغرفة وحمتوياتها.

- مــــــدت العجــــــوز يدهــــــا اإىل عبهــــــا.. 

واأخرجت مفتاحاً �سغرياً وقدمته قائلة:

- خذ وانظر.. تف�ســــــل.. تف�سل اإن �ساء 

اهلل تعجبك.

العالية..املبنيــــــة  الدرجــــــات  و�ســــــعدت 

بطريقة غري هند�ســــــية والتــــــي يزينها بع�ص 

الورود واحلبق، املزروعــــــة يف علب معدنية 

تو�ســــــعت على امتداد الدرج ح�ســــــب رغبة 

�سفل  أة العجوز التي ما زالت واقفة يف الأ املرا

تنتظر عر�ص ب�ســــــاعتها.. حتى اإذا و�سلت 

اإىل الغرفة وفتحت الباب.. فاجاأين امل�سهد.

ر�سيف  كانت الغرفة عبارة عن م�ستودع لأ

وراق التــــــي اختلطت مع  تناثرت و�ســــــطه الأ

اأج�ساد حل�رشات ميتة.

أتقدم  أنني ا تقدمت داخل الغرفة كما لو ا

داخل مغارة اكت�سفت حديثاً.

كانت النافذة الوحيدة املطلة على اأ�سطح 

املباين عبارة عن �ســــــلفة واحدة من اخل�سب 

غري املطلي وقد فعلت فيها الطبيعة فعلها.. 

كانت متف�ســــــخة.. مهرتئة.. فيمــــــا الطاولة 

وراق التي  تراكمت فوقها بع�ــــــص الكتب والأ

مــــــا اأن تقدمــــــت منها حماولً �ســــــحب الدرج 

الذي اأف�ســــــى عن ر�سائل و�سور وق�سا�سات 

ورقية.. حتى تطاير الغبــــــار وتطايرت معه 

ر�ص.  وراق التي �سقطت على الأ بع�ص الأ

ر�ص  وراق عن الأ انحنيت حماولً رفع الأ

فوقع نظري على عبارة مكتوبة بخط عري�ص 

)العوامل واحدة(.. فكــــــرت ملياً بالعبارة فلم 

أ�سعر مل اأجد  أ�ســــــل اإىل معنى.. ومن دون اأن ا ا

أ كل ورقة واإذا بي اأغو�ص يف  نف�سي اإل واأقرا

عــــــامل ل قرار لــــــه من ال�رشية.. هــــــذا العمق 

دفعني للتعرف على هذه ال�سخ�سية الرائعة 

وراق املكتوبة  أ كل الأ والفريدة.. فرحت اأقرا

أة  على �سكل مذكرات �سخ�سية نا�سياً اأن املرا

�سفل.. فاإذا ب�سوتها: العجوز تنتظر يف الأ

- يا اهلل يا ابني.. تعبت.

فهبطــــــت م�رشعاً واأعلنــــــت لها موافقتي 

علــــــى ا�ســــــتئجار الغرفة على مــــــا هي عليه 

دواتها.. لهذا دفعت  واعتربت نف�سي مالكاً لأ

ن بريء  �سهر ال�ســــــابقة.. اأنت الآ عنك كل الأ

م حممد،اأما بالن�ســــــبة يل  الذمة بالن�ســــــبة لأ

فاإنني �ســــــاحمتك.. مع اأين يجــــــب اأن اأحقد 
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عليك.. اإذ كيف �سلبت مني حالة ال�ستقرار 

التــــــي كنت اأعي�ص بع�ســــــها.. ول اأدري كيف 

قادتني خطواتي اإىل هذه الغرفة. 

على فكرة.. 

حــــــني دخلت، كان القفــــــل يحتاج لبع�ص 

أ.. لهذا قمت ببع�ص  زالة ال�ســــــدا املازوت لإ

�ســــــالحات ال�رشورية.. كاإ�سالح النافذة  الإ

أ�سياء اأخرى كانت بحاجة لرتتيب  وطالئها وا

وتنظيــــــف وخا�ســــــة عندما فتحــــــت الرتاج 

فاجاأتني ثمة فرا�سات ميتة باأر�ص الغرفة.. 

�سجائر مبعرثة..و ق�سور بزر.. وعلب �رشدين 

وزجاجات عرق فارغــــــة.. اأوراق ملقاة على 

ر�ص وعلى ال�رشير الذي ي�سبه كل �سيء اإل  الأ

ال�رشير.. كان مثل جتويفة التابوت.. كا�سات 

املتة والقهوة التي ظهر على �سطحها الطحلب 

بي�ص.. الغاز ال�سغري الذي حتول �سطحه  الأ

الالمع اإىل ما ي�سبه اخلرائط.. طاولتك التي 

تهتز مع كل حركة.. الكر�سي الذي مييل نحو 

أنني  الي�سار ب�سكل خميف اإذ كثريا ما ظننت ا

هويت، لهذا فاأنا حني اأجل�ص تراين حذراً.. 

رقام هواتــــــف.. اأما كان  ق�سا�ســــــات ورق لأ

يجــــــب عليــــــك اأن تكتب كل هــــــذه املعلومات 

بدفــــــرت خا�ص.. يا اأخي اأحياناً تت�ســــــلل مني 

أ�ستطيع تف�سريها.. ولكنني  اإليك كراهية ل ا

اأحببتــــــك.. نعم.. نعم.. اأحببتك اأح�س�ســــــت 

أنــــــك اأب روحي.. هكذا ينعتون املعلمني يف  با

قريتنا )ال�ســــــيخ( اأب روحي.. ت�سمية جميلة 

ألي�ص كذلك ومع كل هذا ومع كل فو�سويتك  ا

أيتك نظيفاً: لب�ست قمي�سك وبنطالك ويف  را

أيـ  هذا ال�ســــــباح لب�ســــــت ثيابك الداخلية.. ا

لب�ست ثيابك.. قل عني ما تريد.. متطفل.. 

أنا را�ص وفوق  جمنون.. معتوه.. اأي �ســــــيء.. ا

م�ص ذهبت والتقيت باإحدى  هذا فاإنني يف الأ

�سديقاتك والتي وجدت عنوانها بني الر�سائل 

وال�ســــــور املوجودة يف درج الطاولة.. ذهبت 

بدافع واحد هو التقرب منك والتعرف عليك 

اأكرث فاأكرث وكان هذا هو دافعي الوحيد.. 

ربعــــــني، لكنها  كانــــــت بعمــــــر يقــــــارب الأ

حتتفظ بذلك اجلمال النادر الذي ل يلحظه 

اإل البع�ص اخلا�سة من الب�رش..

كان فمها الكرزي ر�ســــــالة ع�سق مفتوحة 

على بيا�ص.. وذلك الوجه الذي يبدو وكاأنه 

من ر�ســــــم مايكل اأجنلو و�سعرها ماذا اأ�سف 

لــــــك فاأنت تعرفها اأكرث.. دعتني للدخول اإىل 
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بيتها ال�سغري ذي ال�ستائر البي�ساء والزرقاء 

وتلك املحتويات.. مقاعد وثرية ولوحات ر�سم 

لفنانني عامليني حتى اإذا جل�ســــــت غ�ست يف 

طــــــراوة املقعد.. فيما عيناي مازالتا تبحثان 

خاذة.  يف تلك املحتويات الأ

قالــــــت يل باأنها تعي�ص مــــــع اأخ لها يعمل 

يف جمــــــال الفن الت�ســــــكيلي.. وهــــــو نحات.. 

دائم التجوال.. لديه ارتباطات مع �ســــــالت 

العر�ــــــص يف البلدان العربية.. ل ي�ســــــتقر.. 

قامة عنــــــد خالتها بحكم  لذا هــــــي دائمة الإ

عملها يف املدينة.. واأحياناً اأخرى تذهب اإىل 

اأهلها يف القرية للزيارة.. وقد اأهدتني اآخر 

خيها م�سوراً على )�سي دي( وبدوري  عمل لأ

قمت باإهدائها جمموعة ق�س�سية يل بعنوان 

)امل�سافر( كعربون �سداقة وحمبة.. 

أ�ســــــدقاء  أنها عّرفتني على بع�ص ا كمــــــا ا

أ�ســــــبحوا بعدها اأ�سدقاء يل عازف عود  لها ا

وعازف كمان ومن بينهم فتاة تغني يف الكور�ص 

تدعى ا�ستيال وهم جميعهم اأع�ساء يف فرقة 

غنيــــــة امللتزمة فتاة كان لها حيز يف قلبي  لالأ

حيث تعرفت عليها من خــــــالل املهرجانات 

وامللتقيات التي كانــــــت حتييها الفرقة حتى 

أيام ال�ســــــيف احلارة  كان ذلــــــك اليوم مــــــن ا

والبحر يف اأجمل حالتــــــه وقد كان التجمع 

أيار )عيد  ول من ا الهائل ملنا�سبة وطنية يف الأ

العمــــــال( على �ســــــاطئ طرطو�ــــــص مت اللقاء 

وتعارفنــــــا اأكرث.. كانت ذات جمال ور�ســــــاقة 

وفوق ذلك نظرتها البعيدة وذكاوؤها الوقاد.. 

لقد �سلبني كل ما فيها.. كلماتها ابت�سامتها.. 

أ�ســــــيلة ومنذ ذلك الوقت  حريتها التي بدت ا

بــــــداأت اللقاءات فكنا كل يوم جنتمع ون�رشب 

ونغني.. �رشبنا �ســــــحة الوطــــــن وغنينا وقد 

ت الغرفة باحلنان حيــــــث كل منا راح  امتــــــالأ

يتحدث عن نف�سه وهمومه واإذا بنا على طبق 

من الهموم ن�رشب ون�ســــــكر فــــــاإذا ما ذبنا يف 

�سل�ســــــلها وامتزجنا بعبق ابنة الكرمة حتولنا 

بفعلها اإىل جزء منها نر�سفها وتر�سفنا حتى 

اإذا ما بداأت تالعب مكان اآهاتنا رحنا ن�سكب 

أيام  هات طرا.. لقد �سكرنا من الهموم.. ا الآ

يا �سديقي ي�سعب علي ن�سيانها. 

ن هــــــم رفاق دربك  ولكن مــــــا يقلقني الآ

أته يف كتبــــــك ودفاترك وحما�رشاتك  فما قرا

ومذكراتــــــك ل تنطبــــــق على ممار�ســــــاتهم.. 

مريكان ا�ستولوا  احلرب العراقية وقعت والأ
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على العــــــراق، ولكن مل اأجد لديهــــــم موقفاً، 

كانت مواقفهم ل تعرب عن ال�ســــــارع.. ل تعرب 

أنا الذي تقم�ستك بكل ما فيك. ولكن  عني ا

أنف�سهم اإزاء عدو  ماذا يفعلون.. لقد وجدوا ا

قد اأعد العدة لكل الحتمالت عدو متطور 

آلتــــــه وعنفه، عدو جــــــاء ليحتل ويهيمن  يف ا

ن�سان..  ر�ص والإ وي�ســــــتويل، ليغري خارطة الأ

مريكان قد ح�رشوه حلرب النجوم  ما كان الأ

�ســــــد الحتاد ال�ســــــوفييتي قد طبقوه على 

العراق.. اللعنة!.. 

تبدو العــــــراق يف هذه اللحظة �ســــــتكون 

مفتاحهم.. لي�ص فقط لال�ستيالء على النفط 

رهــــــاب ون�رش الدميقراطية كما  ومكافحة الإ

يدعون.. لقد علّمنا مارك�ص اأن فاقد ال�سيء 

ل يعطيه.. فهل لديهم دميقراطية ليعطوها 

خرين؟.. ثم ما هــــــذه الدميقراطية التي  لالآ

مريكان.. �سننالها على يد الأ

دخل املقهى.. هكذا كان ال�ســــــديق يفعل 

كلما ذهــــــب اإىل ال�ســــــوق.. يجل�ص يف املقهى 

لبع�ص الوقت.. يرى النا�ص.. يقراأ وجوههم.. 

يحاول قــــــراءة تعابريهــــــم وعباراتهم فكيف 

ن متجهم الوجه، اجلريدة  يفعل هو؟! هو الآ

اأمامه ت�رشح خارطة الطريق.. يت�ساءل: 

- مــــــاذا كان يفعل ال�ســــــديق.. هل كان 

يخرج اإىل ال�سارع؟.. هل كان يقف يف و�سطه 

وينادي ثائراً على ما هو �سائد.

اكتفى بطلب فنجان قهوة، جاوؤوه بالقهوة 

أ الباعة يعر�ســــــون ب�ســــــائعهم.. جميعهم  بدا

مروا من اأمامه.. �ســــــاب تبدو عليه عالمات 

الوقــــــار والكــــــرم يلب�ــــــص قمي�ص ال�ســــــديق 

وبنطاله.. يبدو اأن ال�ســــــديق كان ذا ج�ســــــم 

رفيع.. عيناه ع�ســــــليتان غابتا وراء نظارات 

وذقن عري�سة كثيفة ال�سعر.

أوراقاً  تفقــــــد حقيبته ال�ســــــغرية، مل يجد ا

بي�ساء ليخرب�ص عليها.. مل يجد �سيئاً.. خرج 

لبع�ص الوقت وعاد وبيده دفرت وراح يكتب.

وحده ال�ســــــيطان يعرف ماذا كان يكتب 

لكن جل كتاباتــــــه هي مذكرات يومية.. ترى 

هل اكت�سب عادة ال�سديق الذي مل يرتك غري 

القلق والتوج�ص.. متحقه الذاكرة ترحل مع 

كل الذين رحلوا وغابوا اإىل.. اإىل ا�ســــــتيال.. 

ل.. ل ترحلي.

ن.. تريثي ع�سى اأن ينق�سع  - ل ترحلي الآ

دخان احلرب.

أ�ســــــتطيع.. اأخذتنــــــي احلــــــرب اإىل  - ل ا
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اأهلــــــي.. �ســــــلبت منــــــي الالمبــــــالة ومهنتي 

كمرا�سلة �سحفية تدفعني اإىل ذلك.

- ولكنك تندفعني نحو اخلطر.

- اخلطر اأن اأبقى غري مبالية.

كانت جتمع اأغرا�ســــــها.. و�سعت بع�ص 

آلة الكمان على  الثيــــــاب يف حقيبة وعلقــــــت ا

كتفها وم�ســــــت.. كانت �ســــــديقة وحبيبة.. 

طــــــر املادية..  ع�ســــــنا �ســــــداقة بعيدة عن الأ

فكار فكانت لنا املخاوف نف�ســــــها  جمعتنا الأ

والقلق نف�ســــــه واحللــــــم نف�ســــــه.. مل اأكن قد 

قبلتهــــــا من قبل ومل تكن قــــــد قبلتني.. كانت 

القبــــــالت بيننا تاأخذ حالت اأخرى نوعا من 

ميائية لي�ص اإل.  أنواع املحاكاة الكالمية والإ ا

ودعها.. فوجئت ب�ســــــاعديها  تقدمت منها لأ

يطّوقــــــان عنقي.. اأخذتني املفاجاأة.. قبلتني 

قبلة �رشيعة وم�ســــــت.. وقفت على الر�سيف 

قرب �سيارة.. ح�رشت ج�سدها  وهي تومئ لأ

النحيل وحقيبتها املليئــــــة بالثياب وانطلقت 

أ�ســــــيعها.. لقد رحلت ا�ستيال..  أنا ا ال�سيارة وا

نعم رحلت.

على ال�سا�ســــــة املتو�سعة يف زاوية املقهى 

كانت م�ساهد الق�سف والتدمري والغتيالت 

وثمة م�ســــــهد كان يعر�ــــــص لرجل يقف على 

خ�سبة امل�رشح وي�رشخ يف املمثلني قائاًل:

أ العر�ص. - هيا.. �سيبدا

- ما دورنا؟

كان الرجل ال�ســــــائل مطلياً بامل�ســــــاحيق 

كاملهرج.

قال املخرج:

- البكاء.

قال اأحدهم:

ن للبكاء. - ولكن ل وقت الآ

- البكاء على املوتى تقليد وعلينا اإظهار 

هذا التقليد.

قلــــــد اأحدهم فار�ســــــاً ميتطي ح�ســــــاناً 

ويحمل �سيفاً وتر�ساً.

وقلد اآخر �سوت الديك. 

�رشخ اأحدهم:

- مل ياأت ال�سباح.

قال املخرج:

أيها الديك فالفجر نحن الذي  - �ســــــح ا

ن�سنعه.

وتتالت ال�سور، وتعاقبت املحطات، كلها 

تتحدث عن العــــــراق.. اإحداها تتحدث عن 
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التما�ســــــك العربي.. عن متا�سك امل�سلمني.. 

فينطفئ التيار الكهربائي.

حتيط الظلمة باأرجاء املقهى وثمة �سوت 

ياأتيه على غري العادة.. كان �ســــــوتاً �سماوياً، 

وبرقت الكينونة يف ذاكرته: اقرتب ال�سوت.

أ�ســــــباه الرجــــــال ول رجــــــال وحلوم  )يا ا

طفال وعقول ربات احلجال( اإنها خطبة  الأ

مام علي بن اأبي طالب. اجلهاد لالإ

ماذا حدث؟ يعود التيار ت�سيء ال�سا�سة.. 

مريكية  زرقاء بحجــــــم الكون.. البارجــــــة الأ

تظهــــــر كمدينة عائمة حتمــــــل ال�رش.. يندفع 

ل�سان النار من خلفية طائرة وهي تغادر املطار 

العائم.. ثم تتقلب يف اجلو تن�ســــــاب ان�سياب 

أفعــــــى يف الرمــــــال.. مازالــــــت حتى ظهرت  ا

حتتها املدينة ك�سحن مليء مبلذات احلياة. 

تفارق الطائرة �ســــــواريخ حتمل املوت وحني 

ر�ص وتنفجر تهتز املباين، ويهتز  ت�سل اإىل الأ

معها اجل�ســــــد، وينكم�ص، وترحل الذاكرة يف 

عمق التاريخ اإىل الكلدانيني وال�سومريني ثم 

اإىل هولكو.. حلف بغداد ال�ســــــيئ ال�سيت.. 

ثم اإىل قطــــــار املوت يف ال�ســــــتني من القرن 

الفائت.. وبعدهــــــا �رشب املفاعل النووي يف 

حــــــزان.. مل يعرف ما  أ رحلة الأ العــــــراق وتبدا

الذي قدح زناد املقارنة يف ذاكرته.

مــــــن هنا ابتداأت احل�ســــــارات، ومن هنا 

�ستنتهي. وتوقف كل �سيء، حاول العودة اإىل 

حداث يف كيانه..  التلفاز لكنه مل يفلح كانت الأ

يف ج�سده.. يف عقله تندفع نحو الراأ�ص لتقب�ص 

عليه ثم ترميه يف دوامة حمى رهيبة.. لكنه 

يقــــــاوم.. يقف على قدميه.. ال�سا�ســــــة عني 

�ساحرة تخرب�ص الذاكرة بحروف من طني.. 

جلجام�ص ينــــــادي انكيدو.. وهذه الع�ســــــتار 

تطلب ثور ال�سماء الهابط كاأنه تلك ال�سفينة 

العائمة. 

يخرج من املقهــــــى، ويف حركته اإرباك.. 

ويعود �ساحباً خطواته اإىل البيت يفتح الباب، 

ويدخل اإىل �ساحة الدار، وقبل اأن ي�سعد اإىل 

الغرفة يتوقف.

كانت العجوز تقف �ساألته:

- ما بك؟

- ل �سيء.

- كيف ل �سيء ووجهك حممل بالهموم.

- اإنها النهاية.

- النهاية.
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- اأجل.

- ل تخف فغدا �سيقف العرب وامل�سلمون 

اإىل جانب العراق.

أ�سه: هز را

- رمبا و�سعد اإىل الغرفة مل ي�ساأ احلديث 

آة من  حر�سا على بقاء ما يف داخل هذه املرا

أننا  آمــــــال.. كانت كاأي عربي عادي ل تدري ا ا

م�ساقون اإىل مذبح البيع.. ل تدري اأن اأعناقنا 

وبوارجهم..  ل�ســــــكاكينهم وطائراتهــــــم  ملٌك 

أنف�سنا.. فلقد باعونا بثمن  أننا ل�ســــــنا ملك ا وا

بخ�ص كما باع يهوذا ال�سيد امل�سيح.. كما باع 

يهوذا ال�ســــــيد امل�سيح.. كما باع يهوذا ال�سيد 

امل�سيح..

هام�س:

كان الغزاة يقرتبــــــون من بغداد.. وكانت 

عــــــالم تتحدث عن خ�ســــــائر يف  و�ســــــائل الإ

�سفوف الغزاة هوؤلء العلوج.. حا�رشناهم.. 

قتلناهم.. 

لكن فجــــــاأة تغــــــريت ال�ســــــورة وانقلبت 

املفاهيــــــم فقــــــد ذبلــــــت ال�ســــــم�ص وعرجت 

نهار نحــــــو املرتفعــــــات.. اأما البحر  ميــــــاه الأ

فقــــــد غرق يف انهدام الرتبــــــة واحمّر لونه.. 

وحتولت النجوم �سواريخ ذكية يف ف�ساء يعج 

بالفو�سى والال اإن�سانية.. 

اأعلن عــــــن انقطاع التيــــــار الكهربائي.. 

وعن احتالل املطار.. ثم �سقوط الهيكل بيد 

الغازي..

عالم تتحدث عن طفل  عادت و�سائل الإ

قطعــــــت يداه حــــــني كان يريد اأن يحت�ســــــن 

أة تلد وقد �ســــــقطت و�سط  احلياة.. عن امرا

ال�سارع ملوثة باإ�سعاع.

فكار ت�ســــــنج يف مكانه كان  ت�ســــــتغرقه الأ

ميكــــــن اأن ي�ســــــل لكــــــن العزميــــــة دفعته اإىل 

احلركــــــة.. مل تخنــــــه قدمــــــاه وذراعاه �رشب 

الطاولــــــة بيده وخرج كاملجنون اإىل ال�ســــــارع 

يوؤلب با�ســــــم �ســــــعبه والنا�ص متاثيل تتحرك 

بقدرة اخلوف واجلوع والرك�ص وراء الرغيف 

ووراء الربح الفا�سد.

لقــــــد خــــــاب اأملك يا �ســــــديقي، فزمنك 

يخ�ســــــك اأنت، اأما نحن فل�سنا اإل دمى.. يف 

أ تاريخه حتى تبدو اخليانات  زمن ما اأن تقرا

فطار..  فيه وجبة د�سمة تقدم على مائدة الإ

وطن رموا فيه كل حثالتهم ونفاياتهم..

مل غطر�سة وبنى  لكل من عباأ من دفني الأ
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جدران اجلماجم.. لكــــــن الدماء تفجرت.. 

نبقت ينابيع.. ر�سمت عيونا جاحظة ده�سة.. 

وقرقعات قالع العظام حني النهيار..

املاحقــــــة  لل�ســــــور  الن�ســــــطار..  لهــــــذا 

على الف�ســــــائيات.. للخــــــوف املعمم.. لهذا 

أرادت اأن تكون جبالً  ال�سحاب.. لكثبان رمل ا

أتوا من  فما ات�ســــــع املكان.. لل�ســــــلف الذين ا

أوابد احل�سارات �ســــــفناً.. اأ�سدروا احلرف  ا

يدي املارقة  والرقم على رقــــــم ترتع�ص له الأ

وهي ت�ســــــتجدي بالغات احلتوف.. ترت�سم 

أة �سجلت يف  يف املخيلة ناياً ويف اجل�سد امرا

حم�رش اجلل�سة مليون ذراع عك�ستها ال�سماء 

�ســــــحابات على �ســــــكل اأكف تهتف �ســــــارخة 

ولفتات.. ل للحرب ل للعدوان.. ل للحرب 

ل للعدوان.. ل للحرب ل للعدوان.

مالحظة:

بعد عام 

ثمة رجل ثالث يقف بالباب ي�ساأل:

- اخلالــــــة اأم حممد.. �ســــــمعت اأن لديك 

يجار. غرفة لالإ

¥µ
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ن  كان عم������ري رحل������ة يف عامل املعرف������ة، حتملني امل�ص������ادفة يف كّل مرة لأ

أتعّرف على رّحل مثلي، تعددت اجتاهاتهم، واختلفت طرق �ص������رهم، فمنهم  ا

من انتهج منهج التقليد واملثابرة، ومنهم من جعل البتكار و�ص������يلة لرتقي اإىل 

بداع. عامل الإ

كلن������ا يعمل يف خلي������ة واحدة، وكٌل من������ا يبحث عن درب ل������ه مع اخلاليا 

املجاورة، واملتاأملون منا قلّة، فقد اأرهقتهم هموم احلياة اليومية، وجعلت من 

قا�سة من �سورية

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁❁

ò

❁
رمي جميل ح�سن

وىل ال�ضحكة الأ
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َ
أنا فلم �أغم�ض عيني أّما � يومهم حلبة �سباق �

�لثالثة عن مر�فقتي يف كل م�سو�ر.

أتذّوق نكهة �لتو��س������ل، هذ�  كنت د�ئماً �

�لنغ������م �لر�ئع جعل حياتي ح������و�ر�ً بني ذ�تي 

أين �أم�س������ي، وبني �إدر�كي �لذي  أر�فقها � �لتي �

ير�فقني حيث �أخطو.

ب������د�أ �حلو�ر مع �للحظ������ة �لتي �نفجرت 

 �أن �أفهم �ملحيط 
ّ
وىل، كان علي ب�رصخت������ي �لأ

 �أن 
ّ
من حويل، قبل �أن يلمح وجودي، كان علي

�أكون قبل �أن ينكر ذ�تي.

وىل تر�فقني يف كل  و�سارت �رصختي �لأ

بد�ية، معها ي�س������تقبل �لطف������ل روح �لتجربة 

�لتي ت�سكنه، في�ستوطن ميد�ن �لعمل.

أنه  وىل ح������ني �أدركت � كان������ت خطوتي �لأ

ميكنني �أن �أرى �لعامل من �رتفاعي، �أح�س�ست 

أنني �أم�س������ي على �س������طح �لقمر، �أبحث عن  �

نقطة تو�زين على كوكب تنعدم فيه �جلاذبية، 

أتابع �خلطَو بحثاً عن درب يحملني  ف������اأر�ين �

�إىل بعيد حيث ي�سكن �أفقي وينتظرين بفارغ 

�ل�سرب.

آٍه! لق������د �س������قطت، و�أح�س�س������ت بوج������ع  �

�ل�س������قوط، �لذي جعلن������ي �أدرك �أن جاذبيتي 

ر�سية حتاول اأن تعيدين اإىل نقطة التوازن،  الأ

وخطوة البدء من جديد.

رافقنــــــي ال�ســــــقوط حار�ســــــاً يحمينــــــي، 

فيعيــــــدين اإىل نقطة التــــــوازن يف كّل حلظة 

اأفقد فيها بو�سلتي.

نني اأخطو وكاأنني اأملك  أ�سعر بن�ســــــوة لأ ا

العامل باأ�رشه، نغم احليــــــاة يجذبني ويجعلني 

أتراق�ص على اإيقاعه، ف�ســــــول الكت�ســــــاف  ا

أتعلم النطق،  كان لغتي واأبجديتــــــي، قبل اأن ا

أتعلم من املحيط كيــــــف اأقول: ل،  أنــــــا ا وها ا

ول،  تلــــــك الكلمة التي نطقتهــــــا يف عامي الأ

عرب فيها عن الرف�ص تــــــارة، وعن التذّمر  لأ

تارة اأخرى. �سحر هذه الكلمة اأعطاين مفتاح 

احلياة، جعل منــــــي كائناً يرف�ص العبري قبل 

ا�ستن�ساقه، وياأبى الطعام قبل تذوقه، ويتمنع 

عن القبول قبل الربهان.

كل ما يف الكون قابل للجدل، واحلقيقة 

وىل. اخلالدة هي ال�رشخة الأ

فق، �سادفت  يف عمر التجربة ون�سج الأ

�سديقاً اأخر�َص، �سارحني ذات يوم قائاًل: يف 

أنا مل اأ�رشخ حلظة الولدة، اجتمع  احلقيقــــــة ا

وىل،   عدة اأطباء كي يطلقوا �رشختي الأ
ّ
علي
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لكن عبثاً كانت جهودهم. من يومها 

أّن ال�رشخة ال�ســــــامتة كان  اأدركت ا

أقــــــوى بكثــــــري يف اأعماق  �ســــــداها ا

املحيط. مــــــن يومهــــــا تعلّمت كيف 

اأ�رشخ ب�سمت.

رمّبا هي النف�ــــــص الب�رشية التي 

ــــــمت، وتقف حائرة يف  تخ�سى ال�سّ

زواياه املظلمة.

�سار التاأمل رفيق دربي، تعلّمت 

كيف ل اأقول ل يف ثورة الرف�ص، ول 

القبول يف همود املعركة، واأح�س�ست 

بثبات خطواتي وبانتمائي جلاذبيتي 

ر�ســــــية، التي جعلت مني حموراً  الأ

لذاتي، ونقطة انطالٍق يف كّل جديد.

وانتهت رحلة البحــــــث عن الذات، رمت 

فق  مبر�ســــــاتها يف �سّط اأفقي. واأدركت اأن الأ

أقــــــرب اإىل الذات من قربه  مهمــــــا بعد، فهو ا

اإىل العني.

، �ســــــعرت بنعيم 
ّ
ح�ســــــنت اأفقي بذراعي

أبدّي، وبطاقة النطالق يف درب الو�ســــــول  ا

أبي،  مــــــن جديــــــد، ف�ســــــار اأفقي كذراعــــــي ا

أت�ســــــّجع مزيدة مــــــن خطواتي،  يناديني كي ا

وذراعاه يحت�ســــــنان ج�ســــــدي ال�سغري خوفاً 

 من اأن اأقع.
ّ
علي

أبي اأن �سقوطي كان دائماً نقطة  مل يدرك ا

بدايــــــة وتاريخ و�ســــــول. كان مــــــا زال فارداً 

ذراعيه ينتظرين بفارع ال�سرب.

أكــــــرث ثباتاً،  مل يــــــَر اأن خطواتي �ســــــارت ا

أبعد بكثري من  واأفقي �سار اأكرث و�ســــــوحاً، وا

حدود ذراعيه.

وىل يف  من يومها، رافقتني �ســــــحكتي الأ

كل �سقوط.
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دارة املعا�رشة............................. املفهوم الفكري لالإ

..................... جتليات وتداعيات احلداثة ومابعدها

رحلة مع عبد الوهاب امل�سريي اإن�سانًا ومفكرًا...............

............................................... العوملة واأزماتها 

�سليمان العي�سى والكلمة......................................

�سخ�سيات معرفية: ر�سيد �سليم اخلوري....................

................ �سورة الكينونة يف النظام املعريف الفيداوي

.......................................... ولياء القدي�سون والأ

............................................ يف ذكرى الكواكبي

................................................. معنى التفكري 

خر... اأطروحة حوار احل�سارات والنفتاح على ذاتيات الآ

........................... ُرهاب احلرية عرب حرية الُرهاب 

د. فايز حداد

د. اأحمد غنام

د. ماجدة حمود

د. نعيمة �سومان

د. ملكة اأبي�ص

عبد الرحمن احللبي

عماد اأبو فخر

ترجمة: حممد اإبراهيم العبد اهلل

ن�رش الدين البحرة

و�سيم طاهر ح�سن

جهينة علي ح�سن

منري احلافظ
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دارة احلديثة يف قيادة  انط�قاً من الدور املت�ص������اعد بالدور الرائد ل�������إ

�صعدة يف املجتمع املعا�رص، فقد توجهت  أن�صطة وجهود التنمية على خمتلف الأ ا

اجلهود نحو تاأكيد الذاتية املتميزة باعتبارها اإحدى موؤ�ص�ص������ات املجتمعات، 

يجابية  وتوفري املقومات العلمية والعملية التي ت�صمح لها مببا�رصة تاأثرياتها الإ

أ�صا�صياً من  دارة احلديثة ركناً ا من التدخ�ت واملوؤثرات ال�صلبية، حيث متثل الإ

دارة احلديثة  نتاجي يف اأي جمتمع، كما تلعب الإ اأركان النظام القت�صادي والإ

ناقد �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁
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د. فايز حداد



دارة املعا�رصة املفهوم الفكري للإ

359 الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  2010

دوراً حي�ياً يف ت�جيه م�ؤ�س�س������ات اخلدمات 

على اختالف جماالتها وتخ�س�س������اتها، وقد 

همية التي ت�ليه������ا املجتمعات  تعاظم������ت االأ

دارة حي������ث تبينت التاأثري الذي  املعا�رصة لالإ

حتدث������ه يف دف������ع وتكري�س مع������دالت النم� 

االقت�سادي واالجتماعي.

أيامنا يختلف  دارة يف ا اإن م������ا نعنيه ب������االإ

أو ثالثة  جذرياً عم������ا كان يفهم منذ عقدين ا

دارة من  عق�د م�س������ت، فق������د تط�������رت االإ

جمم�عة من املب������ادئ والق�اعد امل�س������تمدة 

عم������ال واملديرين  م������ن خ������رات رج������ال االأ

وائ������ل وجتاربه������م وح�س������يلة معارفه������م  االأ

ن جمم�عة متكاملة  الذاتي������ة، فاأ�س������بحت االآ

م������ن املنطلق������ات العلمية التي متث������ل مزجاً 

مت�افقاً من عل�������م اجتماعية واقت�س������ادية 

وطبيعية خمتلفة �س������هرتها التجارب العلمية 

كادميية وط�عتها يف �س������كل  والدرا�س������ات االأ

نظري������ات وتقنيات اأكرث تقدماً وتط�راً تعالج 

أم�������راً بالغ������ة التعقيد والت�س������ابك يف حياة  ا

امل�ؤ�س�سات احلديثة، واإننا نالحظ يف املرحلة 

دارة بع�س االجتاهات  احلالي������ة من تط�ر االإ

الرئي�س������ية التي تعر عما و�س������لت اإليه عر 

ال�سعيدين العلمي والعملي:

- اجتاه نح� مزيد من التعقيد والت�سابك 

دارة، حيث تتاأثر  يف املحتوى العلمي لعمل الإ

بعديد من املتغريات البيئية نتيجة للتحولت 

والجتماعيــــــة  وال�سيا�ســــــية  القت�ســــــادية 

والثقافيــــــة، كذلك جنــــــد اأن الرتكيب الذاتي 

خر نحو  دارية يتجه هــــــو الآ للتنظيمــــــات الإ

الت�ســــــابك والتعقيد نتيجــــــة لظهور وظائف 

أ�ســــــاليب عمل  جديــــــدة ومهــــــام متطــــــورة وا

دارة  واإمكانــــــات متقدمــــــة ت�ســــــتخدم يف الإ

كرث تعقيداً. العلمية والتكنولوجيا الأ

- اجتــــــاه يواكــــــب الجتاه ال�ســــــابق نحو 

دارة  مزيد مــــــن العلمانية والعقالنيــــــة يف الإ

بحيث متيل اإىل النح�ســــــار، تلك املمار�سات 

دارية غري املوؤ�س�سة على الدرا�سة العلمية  الإ

كادميي املنا�ســــــب، ويالحظ اأن  والتاأهيل الأ

دارة  بدايــــــات هذا العتماد على العلم يف الإ

ن يف معظــــــم املنظمات  احلديثة يتبلــــــور الآ

يف �ســــــكل اعتمــــــاد متزايــــــد علــــــى تدفقات 

أكــــــرث انتظاماً للمعلومات، وا�ســــــتخدام اأكرث  ا

أ�ســــــاليب التحليل والبحث عن البدائل التي  ا

تعتمد علــــــى التقدير الكمي للمتغريات ذات 

العالقة، وبذلك فاإنه مع تزايد هذا الجتاه 

نحو العلم ومناهــــــج التفكري العلمية، تتزايد 

درجة العقالنية والر�سد املو�سوعي يف اتخاذ 

دارية. القرارات الإ
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- وثمة اجتاه اآخر يفر�ص نف�ســــــه حالياً 

وهو اآخذ يف النمو م�ستقباًل، ذلك هو الجتاه 

داري  نحــــــو مزيد مــــــن املرونة يف العمــــــل الإ

منــــــاط والقوالب  والتنــــــوع بالبتعــــــاد عن الأ

دارة  دارة اجلامدة، ذلك اأن الإ التنظيمية والإ

أ�سا�ســــــاً  ن مــــــع جمتمعات تتميز ا تتعامــــــل الآ

مبعــــــدلت �رشيعة من التغيــــــري، وتتفاعل مع 

موؤثرات متجددة وتواجه تقنيات م�ستحدثة 

دارة اأن  ومتطورة، وكل هــــــذا يفر�ص على الإ

تت�سكل ملا يتفق مع معطيات املوقف، ومن ثم 

دارة،  فاإن ما كان ي�سمى مببادئ التنظيم والإ

أو ما كان يعترب يف حكم امل�ســــــلمات ال�سائعة  ا

ن،  داري مل يعــــــد لها مكان الآ يف التطبيق الإ

داري  أ�ساليب العمل الإ واإن احللول النمطية وا

املتماثلة �ســــــوف تفقــــــد قيمتها ولــــــن يكون 

العتماد عليها ممكنا للتعامل مع م�سكالت 

دارة يف امل�ستقبل. الإ

مما �سبق ن�ســــــتنتج اأن العاملني يف حقل 

ن ويف امل�ستقبل اإىل بذل  دارة م�سطرون الآ الإ

جهــــــود متميزة للتعامل مــــــع كل موقف على 

حــــــدة ومن ثم فهم مطالبون باإعمال التفكري 

اخلالق، والقدرة علــــــى البتكار والتجديد، 

وبالتايل فاإن �سنع املدير واإعداده اأ�سبح مهمة 

أ�سا�سية ترتكز اإىل قاعدة علمية متزايدة يف  ا

دارة  احلجــــــم والتعقيد، عن نوعيــــــة رجل الإ

دارة  - املدير- نف�ســــــه اآخذة يف التغيري، فالإ

املعا�ــــــرشة مل تعد تتقبل ب�ســــــهولة اأن يحرتف 

دارة مــــــن ل تتوافر فيــــــه املقومات املهنية  الإ

والعلمية الالزمة، كذلك فاإن اإدارة امل�ستقبل 

بــــــكل ما فيها من تعقيد وتنوع ومو�ســــــوعية 

داري  لن تتوافق مع منطــــــق اأن يف العمل الإ

دارة  مت�ســــــعاً لكل من ل مهنة لــــــه، اأي اأن الإ

تتحول اإىل مهنة لها كل املقومات التي تتمتع 

بها مهن اأخرى كالطب والهند�ســــــة واملحاماة 

دارة اأمر  مر الذي يعني امتهان الإ والعلوم، الأ

أ�سا�ساً فكرياً وا�سحاً  لبد منه، كما اأن هناك ا

داري يف التعامل مع  ن لري�ســــــد الإ يتوافر الآ

ق�سايا رئي�سية مثل:

دارية. - �سنع واتخاذ القرارات الإ

داري  هداف والتخطيط الإ - حتديد الأ

للموؤ�س�سة.

ن�ســــــطة وتكوين املخططات  - برجمة الأ

الت�سغيلية للموؤ�س�سة.

- بنــــــاء التنظيــــــم وتن�ســــــيق ت�ســــــابكات 

الوظائــــــف وهيكل العالقــــــات الوظيفية يف 

املوؤ�س�سة.

- قيــــــادة املوؤ�س�ســــــة وتوجيــــــه عنا�رشها 

هداف  الب�رشيــــــة واملاديــــــة نحو حتقيــــــق الأ

املطلوبة.
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- بنــــــاء �ســــــبكات الت�ســــــال 

امل�ســــــاعدة  املعلومات  وقواعــــــد 

دارة. لالإ

دارة هي عمل مق�سود  اإن الإ

وموجــــــه لتحقيق اأهداف معينة، 

هداف  فهي و�ســــــيلة ترجمــــــة الأ

املرغوبــــــة اإىل اإجنــــــازات واقعية 

من خــــــالل تن�ســــــيق ا�ســــــتخدام 

املوارد املتاحة يف ظروف العمل 

املحيطة، ومــــــن ثم فاإن الهادفية 

هــــــي �ســــــفة ل�ســــــيقة بالعمــــــل 

داري تتمثــــــل الغايــــــة منه من  الإ

ناحية، وتعترب معيار احلكم على 

كفاءتــــــه من ناحيــــــة اأخرى، كما 

�سا�سية يف  دارة الأ اأن و�ســــــيلة الإ

ن�سان«،  »الإ اأهدافها هي  حتقيق 

دارة  كما اأن الغاية مــــــن عمل الإ

ن�ســــــان،  هــــــي رفاهيــــــة هــــــذا الإ

دارة وغايتها  ن�سان و�سيلة الإ فالإ

دارة اإمنا تعمل يف  يف اآن واحد، وبهذا فاإن الإ

�سا�ص من اأجل اإزاحة املعوقات التي تعرت�ص  الأ

ن�ســــــانية يف جمالتها القت�سادية  امل�سرية الإ

والجتماعية والثقافية وال�سيا�سية، وحتاول 

أ�س�ص اأو�سح وفر�ص اأف�سل لالنتقال  اإر�ســــــاء ا

أعلــــــى  ن�ســــــانية اإىل م�ســــــتويات ا باحليــــــاة الإ

دارة ت�ستخدم الطاقات  واأرفع، كذلك فاإن الإ

ن�ســــــانية املبدعة، وتعمــــــل على خلق املناخ  الإ

املنا�ســــــب لنطالق اإبداعــــــات الب�رش وتفجري 

نتاج  طاقاتهم اخلالقة يف �سبيل مزيد من الإ

والعطــــــاء والتجديــــــد والبتــــــكار يف خمتلف 

نواحي احلياة.
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دارة املعا�رشة التزامها  ومن مميــــــزات الإ

باملنهج العلمي والر�سيد يف معاجلة امل�سكالت 

والو�سول اإىل القرارات، ويتبلور هذا اللتزام 

يف ال�ســــــتخدام املتزايــــــد لنظــــــم املعلومات 

أ�ســــــاليب التحليل القت�ســــــادي  املتكاملــــــة وا

داري املعتمــــــدة علــــــى القيا�ــــــص الكمي  والإ

للمتغريات والتو�سع يف تطبيقات احلا�سابات 

دارة  ليــــــة ونظمها املتطــــــورة، وتتعاي�ص الإ الآ

املعا�رشة وتتفاعل مع املجتمع ب�ســــــكل يحقق 

التكامل بينهما باعتبارها نظاماً فرعياً ينبثق 

كرب، ومفاد هذه  من النظام الجتماعــــــي الأ

مور يف  احلقيقــــــة اأن تتغافل عن جمريات الأ

املجتمع ل اأن تنعزل عن م�سكالته واأهدافه، 

�سا�ص يف وجودها هو اأهميتها ملعاجلة  بل الأ

م�ســــــكالت املجتمــــــع وامل�ســــــاعدة يف حتقيق 

خذ بعني العتبار ما هو متاح  اأهدافه مع الأ

له من اإمكانات وموارد، ومفاد هذه احلقيقة 

دارة من نتاج هو  اأن ماآل ما ت�ســــــل اإليــــــه الإ

املجتمع، ومن ثم فاإن قبول املجتمع ملخرجات 

داري هو �رشط ا�ستمراره، ومن ثم  النظام الإ

دارة املعا�رشة  فاإن الت�سور احلقيقي ملهام الإ

هو يف كونها و�سيلة لتحقيق اأهداف املجتمع 

با�ســــــتخدام ما فيه من موارد واإمكانات من 

خالل جهد منظم وخمطط ومن�ســــــق، وترتكز 

مرين التاليني: هذه احلقيقة يف الأ

دارة تتوقــــــف على  1- اإن ا�ســــــتمرارية الإ

مدى ارتباطها وتفاعلها مع البيئة املحيطة، 

دارة ما يتاح يف البيئة من  حيث ت�ستوعب الإ

قيم ومعتقدات ومعلومات واإمكانات وفر�ص 

خمتلفة من جانب، والتاأثري يف البيئة باإفراز 

خمرجات مادية ومعنوية ت�ســــــاهم يف اإعادة 

ت�سكيل احلياة يف املجتمع من جانب اآخر.

دارة هي العمل  2- اإن غايــــــة وجــــــود الإ

علــــــى حتقيق اأهداف عامة يوؤيدها املجتمع، 

دارة اإمنا  أهــــــداف الإ وبالتايل فــــــاإن حتديد ا

ينبنــــــي على التحليل ال�ســــــحيح والوا�ســــــح 

لحتياجات املجتمع والتنبوؤ مب�سكالته. 

دارة يف �ســــــعيها لتحقيــــــق اأهداف  اإن الإ

املجتمع اإمنا تعمل يف الوقت ذاته على حتقيق 

اأهدافهــــــا الذاتية، ومن ثم حتاول ا�ســــــتثمار 

الفر�ص املتاحــــــة لها وا�ســــــتغاللها اإيجابياً، 

كما حتــــــاول جتنب القيــــــود واملعوقات التي 

تفر�سها الظروف القت�سادية والجتماعية 

دارة  وال�سيا�ســــــية ال�ســــــائدة، وتبدو كفاءة الإ

املعا�ــــــرشة وفعاليتها يف مــــــدى القدرة على 

حتريــــــك املواقــــــف وتعديلها ل�ســــــاحلها اأي 

امل�ســــــاعدة على حتقيق اأهدافها، ومن اأجل 

ذلــــــك تتاأكد اأهمية بناء ا�ســــــرتاتيجية اإدارية 

دارة على املوارد  تعمل على زيادة �سيطرة الإ
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املتاحة وفر�ص ا�ستثمارها من جانب، وتخفي�ص 

أثر القيود وال�ســــــغوط املفرو�ســــــة عليها يف  ا

عنا�ــــــرش املجتمــــــع اأو حتييدها مــــــن جانب 

دارة املعا�رشة بالقدرة على  خر. وتتميز الإ الآ

و�ســــــاع املتغرية، فاإن  احلركة ال�رشيعة مع الأ

�ســــــمة الع�رش هي التغيري امل�ســــــتمر والتطور 

املتنامي يف خمتلف جمالت احلياة، ومن ثم 

أ�ساليب  دارة ل ت�ســــــتطيع الركون اإىل ا فاإن الإ

أو �سيا�سات ثابتة اأو نظم عمل منطية،  جامدة ا

دارة املعا�رشة تتحلل من  ولذلك جنــــــد اأن الإ

مفاهيــــــم البريوقراطية التقليدية وتكت�ســــــب 

اأمناط التنظيم املرن املتداخل الذي يتنا�سب 

نتاجية وامل�ســــــتويات  مع طبيعة العمليات الإ

التكنولوجية امل�ســــــتخدمة، هذه هي الطبيعة 

دارة املعا�رشة اإمنا توؤكد احلقيقة  اجلديدة لالإ

ول  دارة اأ�سبحت يف املقام الأ الوا�سحة اأن الإ

أداة للتغيري ت�ستهدف التحولت القت�سادية  ا

والجتماعية املرغوبة.

ومن احلقائق الوا�سحة يف مفهوم الفكر 

دارة تعــــــاين يف كثري  داري املعا�ــــــرش اأن الإ الإ

هداف،  حيان من م�ســــــكلة تناق�ص الأ من الأ

أ�سباب خمتلفة  وتن�ساأ هذه التناق�ســــــات من ا

اأهمهــــــا التبايــــــن بني ما يريــــــده املجتمع من 

داري من  جانب، وما ي�ســــــتطيعه التنظيم الإ

هداف  جانب اآخر، كما تن�ســــــاأ تناق�سات الأ

من تباين امل�سالح والدوافع لعنا�رش التنظيم 

املتعددة واختالفها عما ي�سعى اإليه التنظيم 

كرب مــــــن جانب اآخر، وقد كانت م�ســــــكلة  الأ

هــــــداف تثري خوفاً �ســــــديداً يف  تناق�ــــــص الأ

داري التقليدي حيث كان يعتربها  التفكري الإ

م�سدراً للتحلل والن�سقاق التنظيمي وبالتايل 

خطورة يجب العمل على جتنبها، ولكن الفكر 

هداف  داري املعا�رش يــــــرى يف تناق�ص الأ الإ

ظاهرة �ســــــحية يجب العمل علــــــى اإبرازها 

أ�سلوب  وتوفري املناخ املنا�ســــــب لتطويرها اإىل ا

هداف يف�رشه  تناف�ص اإيجابي، واأن تناق�ص الأ

أنه حالة اختالل يف توازن  مفهوم النظم على ا

النظام اإما داخلياً اأو خارجياً، وحيث تت�سف 

ح�سا�ص بالختالل من  النظم بالقدرة على الإ

ناحية وحماولة ا�ســــــتعادة التوازن من ناحية 

هداف يحرك  اأخرى، فاإننا نرى اأن تناق�ص الأ

دارة كما يحــــــرك املجتمع ويثريهما بحثاً  الإ

�ســــــاليب املوؤدية اإىل ا�ستعادة  عن الطرق والأ

التوازن الذي يكون عادة عند م�ستوى اأف�سل 

داء. جناز والأ واأعلى من الإ

¥µ
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دائية« مل�ؤلفه الناقد  ع������ن عمد، يتبنى كتاب »ما بعد احلداثية والفن�ن الأ

أ�س������ل�ب  مريكي نك كاي، والذي ترجمته للعربية الدكت�رة نهاد �س������ليحة، ا الأ

عمل يلت������زم بغر�ض حمدد يتلخ�ض يف عر�ض ومناق�س������ة الق������راءات النقدية 

املختلف������ة لفن ما بع������د احلداثة، ولتجليات وتداعي������ات احلداثية يف جمالت 

الفن�ن الت�س������كيلية والرق�ض، وذلك بهدف ر�س������د وتلم�ض �سل�سلة من حالت 

التم������زق، التي اأتت بها ما بعد احلداثة. وينطل������ق الكتاب يف بحثه هذا، من 

اأديب وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁
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أ�س������لوب م������ا بعد احلداث������ة« الذي  منوذج »ا

�ساغه النقد الفني اخلا�ص بالعمارة.. اآخذاً 

يف اعتباره كل ال�رصاعات التي فجرها هذا 

النموذج وحاالت اال�س������تبعاد التي فر�س������ها. 

ورغم اأن ه������ذا النموذج النق������دي طرح اأول 

مر يف جمال التناول النقدي لفن العمارة،  االأ

�سا�س������ية  أن������ه اأ�س������بح مبثابة القاعدة االأ اإال ا

للعديد من الكتاب������ات النقدية املنوعة، التي 

أ�سكال االختالف  تناولت بالو�سف والتحليل ا

أتى به������ا تيار م������ا بعد  واالنح������راف الت������ي ا

دب  احلداثة يف جماالت الر�سم والنحت واالأ

بداع التليفزيوين  والت�سوير الفوتوغرايف واالإ

وال�سينمائي. وتبدت يف بع�ص جوانب فنون 

الرق�ص وامل�رصح. 

وانطالق������اً م������ن ه������ذا النموذج،ي�س������عى 

أ�سكال  الكتاب اإىل ر�سد وتعريف �سيا�سات وا

الزعزع������ة والتقوي�ص الت������ي اأتت بها ما بعد 

احلداثة يف جمال امل�رصح والفنون امل�رصحية، 

ويف �سبيل حتقيق هذا الهدف، يركز الكتاب 

عل������ى فنون العر�ص احلديث������ة واملعا�رصة يف 

اأمريكا ال�س������مالية، ومع و�س������ع احلدود التي 

ت�سمح بر�سد فاعلية للتاأثريات املتبادلة بني 

العرو�ص املختلفة واملالمح امل�س������ركة بينها، 

وذلك يف اإطار الق������راءات النقدية املختلفة، 

أ�سكال ما بعد احلداثة  التي ر�سدت وقننت ا

وجمازاتها. يطرح الكاتب عدداً من القراءات 

التاريخيــــــة التي تناولت احلداثــــــة وما بعد 

احلداثــــــة بالتحليل النقدي ليك�ســــــف اأوجه 

الق�ســــــور والنق�ص يف بع�ســــــها ومن خالل 

احلــــــوار مــــــع هذه القــــــراءات حــــــول مفهوم 

ومالمــــــح ما بعد احلداثية، ي�ســــــعى الكتاب، 

عرب حتديــــــد وتنقيح مفهوم ما بعد احلداثة 

اإىل اأن ي�ســــــكل منوذجاً نقدياً منا�سباً ي�سلح 

مناط البينية  لر�ســــــد وتناول امل�ســــــادر والأ

»التي جتمع بني تخ�س�سات متعددة« والتي 

ت�سرتك فيها عرو�ص كثرية تتنوع تنوعاً كبرياً 

من حيث ال�سكل.

حماولة للتعريف

أ الكتاب مبحاولــــــة حتديد وتعريف  يبدا

م�ســــــطلح ما بعد احلداثة، من خالل تنبيه 

يطــــــايل جياين  علــــــى طــــــرح الفيل�ســــــوف الإ

فاتيمو مل�ســــــطلح »ما بعد احلداثة« يف كتابه 

نهاية احلداثــــــة، الذي ن�رشته مطبعة جامعة 

أك�ســــــفورد العــــــام 1998، وقام فيه بتف�ســــــري  ا

ول من  امل�ســــــطلح من خالل دللة املقطع الأ

امل�سطلح -اأي ما بعد- وهو متحي�ص تطلب 

بــــــدوره تعريــــــف مفهوم م�ســــــطلح احلداثة، 

ويرى »جياين فاتيمو« اأن احلداثة هي حالة 
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وتوجه فكري ت�ســــــيطر عليهما فكرة رئي�سية 

ن�ساين ميثل  فحواها اأن تاريخ تطور الفكر الإ

عملية ا�ستنارة مطردة، تتنامى وت�سعى قدماً 

نحو المتالك الكامل واملتجدد، عرب التف�سري 

�ســــــ�ص الفكر وقواعده.  واإعادة التف�ســــــري، لأ

واحلداثة بهذا املعنى تتميز بخا�سية الوعي 

ب�رشورة جتاوز تفا�ســــــري املا�سي ومفاهيمه، 

وال�ســــــعي الدائب نحو ا�ستمرار هذا التجاوز 

�س�ص  دراك املطرد بالأ يف امل�ستقبل، لتحقيق الإ

احلقيقية واملتجددة التي تبطن املمار�ســــــات 

ن�سانية وت�سفي ال�رشعية عليها، �سواء يف  الإ

جمــــــالت العلوم والفنون والأخالق اأو غريها 

من املجالت الفكرية والعملية.

لكننا اإذا �ســــــلمنا بهذا التعريف للحداثة، 

وحاولنا اأن نف�رش م�سطلح »ما بعد احلداثة« 

أنف�سنا -كما يقول  يف �سياقه.. ف�سوف جند ا

ن مقطع »ما  فاتيمو- اإزاء مفارقة حمرية- لأ

بعد« يعني »التجاوز« جتاوز املا�سي وال�سعي 

نحو امل�ستقبل.. لكن »ما بعد احلداثة« حني 

ت�ســــــعى اإىل جتاوز احلداثــــــة، مبعنى جتاوز 

املا�ســــــي اإىل امل�ســــــتقبل، فاإنها تبــــــدو وكاأنها 

تعار�ص عمليــــــة التجاوز ذاتها، وت�ســــــري اإىل 

أنها قد تعني »جتاوز  هذا كلمة »ما بعد« اأي ا

التجاوز« مبعناه احلريف للدللة على جتاوز 

مر، تر�سيخ  احلداثة.. اإمنا يعني، يف نهاية الأ

مفهوم احلداثة الذي ي�سعى م�سطلح ما بعد 

مر الذي يرتتب  احلداثة اإىل نفيه وجتاوزه الأ

عليه، منطقياً، اأن م�سطلح »ما بعد احلداثة« 

مبعنى جتاوز احلداثة كعملية جتاوز م�ستمر 

للما�ســــــي، اإمنا يطعن يف م�سداقية التوجه 

احلداثي نحو امل�ســــــتقبل، ويف �سعيه الدائب 

أ�ســــــ�ص الفكر  عــــــادة اكت�ســــــاف ا واملتجــــــدد لإ

واملمار�سة، وتيار »ما بعد احلداثة« بهذا املعنى 

ميثل معار�ســــــة لتيار »احلداثة« وت�سكيكاً يف 

�رشعية م�رشوعه احلداثي الذي ي�سعى واعياً 

اإىل حتدي هويتــــــه ويناه�ص النتــــــاج الفني 

للما�سي القريب، ويتجاوزه �سعياً اإىل تاأ�سي�ص 

قواعده اخلا�سة واكت�ســــــاف �رشوطه الفنية 

املتفردة التي توؤ�س�ص �رشعيته، وفق روؤية كلية 

أ�سا�سية تكمن  �ساملة.. توؤمن بوجود ق�ســــــة ا

وراء كل الق�س�ص، وت�رشح معناها احلقيقي، 

ذلــــــك اأن ما بعــــــد احلداثة متثــــــل بالدرجة 

ول حماولــــــة لدح�ــــــص ادعــــــاء احلداثية  الأ

�ســــــول فهي  باإمكانية اكت�ســــــاف القواعد والأ

ظاهرة تنه�ص على حتدي عدد من املفاهيم 

ال�سائدة لتقوي�ســــــها، ويف �سبيل حتقيق هذا 

فاإنها ت�ســــــتخدم كما تقول ليندا هات�سون يف 

�س�ص الفنية ملا بعد احلداثة »لندن  كتابها الأ
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املفاهيــــــم  هــــــذه   »1988

نف�ســــــها وتفجرهــــــا يف اآن 

أ برت�سيخها ثم  واحد.. تبدا

تخرجها.

ويف هذا ال�سياق، يوؤكد 

أنه من ال�سهل  الكاتب على ا

عنا�ــــــرش  اإدراك  علينــــــا 

تكتنف  والتوتر،التي  القلق 

م�سطلح ما بعد احلداثة، 

فاإذا كانت »ما بعد احلداثة« 

تعني الت�ســــــكيك يف اإميان 

أ�ســــــ�ص  ا بوجود  »احلداثة« 

بهذا جتعل  فاإنها  �رشعية، 

مــــــن الهجوم على احلداثة 

غايتهــــــا ونهاية م�ســــــعاها. 

بدلً من اأن تتخذه منطلقاً 

لل�ســــــعي احلقيقــــــي اإىل جتاوزهــــــا بحثاً عن 

جديــــــد، ومن ثم ميكننــــــا اعتبار خطاب »ما 

بعد احلداثــــــة« واإبداعها الفني، الذي يغلب 

عليــــــه الت�ســــــظي والتنافر، جمــــــرد حماولت 

لتفكيك وك�ســــــف ادعــــــاءات »ال�رشعية« التي 

طرحتها احلداثة، ومن هذا املنظور، يتجلى 

م�سطلح »ما بعد احلداثية« كمفهوم مركب، 

وجه، يتجلى يف عدد من الظواهر  متعدد الأ

املنوعة التي يجمع بينهــــــا هدف واحد، هو 

حما�رشة، وتخريب فر�ســــــيات احلداثة، وما 

مر  يبني عليها من مواقــــــف ونتاج ثقايف، الأ

الــــــذي ميكــــــن معه القــــــول اإّن تيــــــار ما بعد 

احلداثة مل يتحرر متامــــــاً من تيار احلداثة، 

ر�ص التي تقف عليها »ما  فاحلداثة هــــــي الأ

بعد احلداثة« وت�ستبك معها يف جدال ونزاع 

أي�ســــــاً من  ر�ص التي متكنها ا دائــــــم، وهي الأ

الدخــــــول يف حوار وجدل مع نف�ســــــها، وكما 



جتليات وتداعيات احلداثة وما بعدها

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  3682010

يقول الفيل�ســــــوف الفرن�ســــــي جان فران�سوا 

يوتارد، فــــــاإن كل عمل ينتمــــــي اإىل احلداثة 

ينبغــــــي اأن مير اأولً بطــــــور ما بعد احلداثة، 

ن ما بعــــــد احلداثية، ل متثل احلداثية يف  لأ

مرحلة احت�ســــــارها، بل يف مرحلة ميالدها، 

التي هي حالة ميالد دائم.

مقاومة التقنني

وبهذا املعنى.. تبــــــدو »ما بعد احلداثة« 

كحالة دائمة من عدم ال�ســــــتقرار والتقلب، 

كحالة من املراوغة امل�ســــــتمرة التي تف�ســــــح 

�رشاحة »ن�سبية املعنى والتبا�سه« ويعني هذا 

اأن اأي »حدث« ما بعد حداثي ي�ستبك ا�ستباكاً 

عميقــــــاً مع كل ما ي�ســــــبقه ويحيط به، لكنه 

يتطلع دائماً اإىل اإمكانية حتوله يف امل�ستقبل، 

ومن ثم اإعادة دورة احلداثة مرة اأخرى، وهنا 

نــــــدرك مرة اأخرى، اأن فــــــن ما بعد احلداثة 

يقاوم التقنني والتجديد، فهو يحدث كتعبري 

عن اأزمة حــــــادة، ويتولد رغماً عنه من ك�رش 

أ�ســــــاً علــــــى عقب، وهو  أو قلبها را القواعــــــد ا

�ساليب  لهذا ي�سري اإىل ت�سككه يف اللغات والأ

عني. ويف  وال�سور التي يتبدى من خاللها لالأ

راء يطرح الكتاب و�ســــــف كل  مقابل هذه الآ

من ت�ســــــارلز جينك�ص وهانت�سون لطريقة ما 

�ساليب واخلطابات  بعد احلداثة يف تناول الأ

أو  املختلفــــــة، مثــــــل التقليديــــــة واحلداثية، ا

أو الرواية، تناول يطم�ص التعار�ص  التاريخ، ا

التقليدي بينهــــــا، وهو التعار�ص الذي يحدد 

هويــــــة وفاعليــــــة كل منها، مبــــــا يفقد الفني 

ر�ص تهتز حتت  ر�ســــــوخه وثباته ويجعــــــل الأ

اأقدامــــــه، نتيجة لهذا التعامــــــل اخلا�ص مع 

لغاته وعنا�رشه املكونــــــة، الذي يتعمد اإبراز 

م�ساكل ل ميكن حلها، واأوجه ق�سور ل ميكن 

تخطيها.

ووفقاً لهذا املفهوم ت�سري ما بعد احلداثية 

أو  فراط والتزيد واإىل حدث ا اإىل نــــــوع من الإ

أحــــــداث فنية تنتج عن ال�ســــــدام والتعار�ص  ا

بني جمموعة القواعــــــد وال�رشوط والتقاليد 

التي تكون العمل الفني يف العادة وعلى هذا 

ت�سبح ما بعد احلداثة يف الفن ن�ساطاً ي�سعى 

اإىل تدمري القواعد وجتاوزها وخرق احلدود 

املتعارف عليها، وهو ن�ســــــاط يتولد من اأزمة 

انعدام اليقني وي�ســــــعى عامــــــدا اإىل خلخلة 

فر�سيات الفن وقواعده.

ما بعد احلداثة يف امل�رصح

ويف درا�ســــــة لتجليات احلداثة يف امل�رشح 

أياً كانت ما بعد  أنه ا يو�سح املوؤلف »نك كاي« ا

احلداثة تتخذ م�ســــــار تدمري �سعي احلداثة 

آليات تكوين الدللة،  نحو القواعد؟ وف�سح ا
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ومعها فكرة العمل الفني »الدال« الذي يحمل 

معناه يف داخله.. ي�ســــــبح من ال�سعب علينا 

حتديد مالمح فن ما بعد احلداثة وتقنينها 

أو �ســــــماتها  عمــــــال الفنية ا وفقــــــاً ملعــــــاين الأ

دب  املميزة، فاإن ما بعد احلداثة يف الفن والأ

وامل�رشح تقرتن مبحاولت التك�ســــــري والقلقلة 

التي تدفعها الرغبة يف حتدي قدرة عنا�رش 

العمل الفنــــــي على التوحــــــد يف وحدة فنية 

كاملة، لذلك ميكننا اأن نفهم العمل الفني ما 

بعد احلداثة باعتباره �سيئاً »يحدث« ب�سورة 

دائمة دون نهاية،كما حتقق خا�ســــــية ما بعد 

احلداثــــــة يف العرو�ص امل�رشحية يف �ســــــورة 

براز املتعمد لعنا�رش القلق وعدم ا�ستقرار  الإ

أو ثبــــــات املعنى يف العمل الفني، ويف تدعيم  ا

�س�ص  عوامل الختالف والتناق�ص، وانتهاك الأ

التي يعتمد عليها العمل الفني نف�سه ك�رشط 

خذ يف العتبار اأن و�ســــــعية  لتحققه. مع الأ

العر�ص امل�رشحي، تنطــــــوي بطبيعتها ووفق 

�رشوطهــــــا، على بعد ما بعــــــد حداثي، يتمثل 

يف عن�رش عــــــدم ال�ســــــتقرار والثبات الذي 

مييز العر�ص امل�رشحي، وكذلك يف امل�ســــــاحة 

حداث الطارئة  التي يفردها ل�ســــــتيعاب الأ

وغــــــري املتوقعة، بل اإنــــــه ميكننا القــــــول اإّن 

العر�ص امل�رشحي يتاأرجح دوماً بني احل�سور 

والغياب، وبني الزعزعة والتكري�ص اأكرث من 

�ســــــباب بعينها  اأي �ســــــكل فني اآخر، ولهذا الأ

ذهب بع�ص النقاد اإىل القول باأن امل�ســــــارح، 

بل والطابــــــع امل�رشحي يف حد ذاته، يناه�ص 

بطبيعتــــــه امل�ــــــرشوع احلداثــــــي، بــــــل ويقود 

على الذي  بال�ــــــرشورة اإىل اإف�ســــــاد املثــــــل الأ

ت�سعى اإليه احلداثية.

اأن العرو�ص امل�رشحية  ويو�ســــــح الكاتب 

التي تدور يف فلك ما بعد احلداثة ظهرت منذ 

بداية ثمانينات القرن املا�سي مثل العرو�ص 

التي قدمها بنج ت�سوجن،وو�سفها النقاد باأنها 

تنه�ص على التنافر والت�سطي وت�ستمل على 

عنا�رش ق�س�ســــــية لكنها ل تهدف بالدرجة 

وىل اإىل روايــــــة ق�ســــــة، وكذلــــــك يف حالة  الأ

عرو�ص فرقة وو�سرت التي تخرجها اليزابيث 

لوكونت، والتي حتمل توجهها اإىل اجلمع بني 

عنا�رش خمتلفة �ســــــوتية وب�رشية م�ستقاة من 

فالم  عمال الدرامية والأ م�سادر منوعة كالأ

ال�ســــــينماية يف كولج م�رشحــــــي مثري، يدمر 

اأفق التوقعات املعتاد مثل عر�ص »مدر�ســــــة 

نايات« يت�سكل من �ستة »اختبارات« مل�رشحية 

ت.�ص.اليــــــوت »حفلــــــة الكوكتيــــــل« ويف كل 

»اختبــــــار« تقدم امل�رشحيــــــة مقاطع وعنا�رش 

داخليــــــة من اأعمــــــال فنية خمتلفة، �ســــــديدة 
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التنوع كمقطع من قراءة معا�رشة للم�رشحية 

اأو مقاطع من اأفالم الرعب الكوميدية يقوم 

املمثلون باأدائها، ويف عر�ص »فلنتوقف عند 

أورديــــــث« »قدمت الفرقــــــة م�رشحية يوجني  ا

أونيل »رحلة يوم طويل اإىل اأعماق الليل« يف  ا

أ�سهر جملها  13 دقيقة بعد اخت�ســــــارها اإىل ا

ألقاها املمثلون بال�رشعة الفائقة. التي ا

أمــــــا عر�ص »عقــــــار الهلو�ســــــة ل.�ص.د«  ا

»النقــــــاط املهمة فقــــــط« فيجمع بني عر�ص 

رثر ملري بعد اخت�سارها  امل�رشحية.. البوتقة لآ

اإىل ثالثــــــني دقيقة، وبني ا�ســــــرتجاع املمثلني 

لتجارهم بعد تعاطي املخدر اخلطري امل�سمى 

»ل.�ص.د« وبني ا�ســــــرتجاع متثيلي لت�ســــــجيل 

فيلمي ملناظرة عامة حول املخدرات.

ويف كل هــــــذه العرو�ص وغريها ل تكتفي 

الفرقة باقتبا�ص مواد وعنا�رش من م�ســــــادر 

�ســــــديدة الختالف والتباين بــــــل تعتمد يف 

توظيفها لهذه العنا�رش املنتقاة، اأن تقاوم اأي 

نزعة اإىل تن�سيق هذه العنا�رش يف وحدة فنية 

متكاملــــــة، بل اإن الفرقة كثــــــرياً ما تلجاأ اإىل 

ت�سخيم اإح�سا�ص املتفرج بالتناق�ص وال�رشاع 

أ�ســــــلوب  بــــــني هذه العنا�رش عن طريق اتباع ا

أ التناق�ــــــص والتقابل. ويعلي من  يتبنــــــى مبدا

اإح�سا�ســــــنا بالقتبا�ص وباأ�سلوب تتجاور فيه 

الن�ســــــو�ص وال�ســــــور واملتتاليــــــات املاألوفة، 

وتعار�ــــــص بع�ســــــها البع�ص، فتبــــــدو جميعاً 

مهتــــــزة مقلقة.كما تتجلى مــــــا بعد احلداثة 

خــــــرية للفنانة جون جونا�ص،  عمال الأ يف الأ

التي بداأت م�ســــــريتها الفنية بدرا�سة النحت 

يف ال�ســــــتينات ثم �ســــــاركت يف تيــــــار ما بعد 

مريكي الراق�ص، ففي  احلداثة يف امل�رشح الأ

عمال تتناول الفنانة ق�س�ساً ماألوفة  هذه الأ

أنواع معروفة وتوظف عدداً من  أ�ســــــاليب وا وا

الو�سائل املنوعة بطريقة يبدو وكاأنها تعتمد 

�ساليب على  تدمري قدرة هذه الو�ســــــائل والأ

النتظــــــام والتاآلف يف وحــــــدة فنية. وحتت 

هذا النمــــــوذج لفن ما بعــــــد احلداثة يكمن 

أو املونودراما  أي�ساً اإدراج عرو�ص املونولوج ا ا

»دراما« التي تقدمهــــــا كارين فينلي وتوظف 

فيها لغة الكامريا والت�سوير الفوتوغرايف..

أندر�ســــــون الذي  أ�ســــــلوب لوري ا وكذلك ا

يعتمد على تغريب ال�سور ال�سعبية الرائجة 

وتوظيــــــف عن�رش املفارقة يف �رشد ق�ســــــ�ص 

تناق�ص بع�ســــــها البع�ص،كما يعمد اإىل خرق 

الفوا�سل املعتادة بني فنون الت�سوير والفيديو 

واأغاين الفيديو والعر�ص امل�رشحي وعرو�ص 

أ�سلوب ريت�سارد  مو�سيقى الروك، اإ�سافة اإىل ا

�س�ســــــغر يف تفكيك الن�ســــــو�ص املعروفة مثل 
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أبنية  ن�ــــــص »دون جــــــوان« عن طريق طــــــرح ا

خمتلفة فيما ي�سبه اللعبة وا�ستخدام ق�س�ص 

متعار�سة واأحداث متناق�سة.

ما بعد احلداثة والرتاث

وحول موقف ما بعد احلداثة من الرتاث 

أنــــــه اإذا كان امل�رشوع احلداثي  يوؤكد الكتاب ا

قد رف�ص املا�ســــــي والــــــرتاث باعتباره كياناً 

خارجياً ميكن قراءته وتغريه، ومن ثم جتاوزه، 

فــــــاإن ما بعــــــد احلداثة قد �ســــــعت عن وعي 

اإىل اإعادة طرح �ســــــور من الــــــرتاث باعتباره 

كيانــــــاً مبهماً ل ميكننا التعــــــرف عليه يقيناً 

خرى  ول منلــــــك اإل اأن نعيد بناءه املرة تلو الأ

من خالل اجلدل امل�ســــــتمر بــــــني العديد من 

ال�سور املعار�سة التي حتيل اإليه، وت�سعى اإىل 

جت�سيده باعتباره فكرة جمردة.

م�شكلة النقد

ي�ســــــري الكاتــــــب اإىل املفارقــــــة  أخــــــرياً  وا

ال�ســــــاخرة التي تواجه الناقــــــد الذي يتناول 

اأعمال ما بعد احلداثة مو�ســــــحاً اأن حماولة 

تو�ســــــيف النتاج الفني لتيار ما بعد احلداثة 

أنــــــه اإذا كان  متثل م�ســــــكلة للناقــــــد، وذلك ا

التوجه ملا بعد حداثي ميثل نقداً واإجها�ســــــاً 

عادة اكت�ســــــاف القواعد  لل�ســــــعي احلداثي لإ

بداع، فاإن اأي ن�ســــــاط يف اإطاره  املنظمــــــة لالإ

ي�ســــــبح بال�رشورة معار�ســــــاً ومناه�ساً لكل 

حماولت التعريف والت�سنيف، لكن التعريف 

والت�سنيف اأمران ل غنى عنهما يف اأي ر�سد 

أو �ــــــرشح توجيهي ملالمح فــــــن ما بعد  عــــــام ا

احلداثة باأ�ســــــكاله املنوعة ودللته املتعددة، 

وعلى هذا، فالناقد الذي يت�ســــــدى لفن ما 

بعد احلداثة يجد نف�سه اإزاء مفارقة �ساخرة، 

فهو مطالب بتحديد وتعريف خ�سائ�ص فن 

يقــــــوم على رف�ص كل الت�ســــــنيفات، بل واأي 

جهــــــد ت�ســــــنيفي ول يحقق هويتــــــه اإل من 

خالل مراوغــــــة التقاليد اأو ك�رشها، ومن ثم 

لي�ستطيع الناقد، وفق هذا املنظور، اأن يبداأ 

درا�ســــــة عن تيار ما بعــــــد احلداثة يف الفن 

دب بطــــــرح روؤية ملا ميثلــــــه فن واأدب ما  والأ

بعد احلداثة،فهذا يوقعه يف تناق�ص �رشيح، 

أ بر�سد ما  ن�سب يف هذا ال�سدد، اأن يبدا والأ

ل ميثله فن واأدب ما بعد احلداثة.

¥µ



الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  3722010

	

أننا	�أمة	ميتة	 ال	ن�شتطيع	�ليوم	�أن	ن�شت�ش������لم	للمقولة	�ملت�شائمة،	�لتي	ترى	�

نف�شهم	 بد�ع،	حني	نتاأمل	مناذج	من	�ملفكرين	و�ملبدعني	�شقو�	الأ عاجزة	عن	�الإ

وملجتمعهم	حياة	جديدة،	توؤ�ش�ش������ها	�ملعرف������ة	و�لعمل،	من	هوؤالء	�ملفكرين	عبد	

�لوهاب	�مل�ش������ري،	�أحد	�ملخل�ش������ني	�لذين	عا�ش������و�	من	�أجل	ر�ش������الة	�ملعرفة	

و�لتطور،	فباتت	�لثقافة	و�لعمل	خبزه	�ليومي،	فقد	خدم	�أمته	مبا	مل	ت�شتطعه	

موؤ�ش�ش������ات!	له������ذ�	يتبادر	�إىل	�لذهن	�ش������وؤ�ل	كيف	مّت	له	ذل������ك؟	ما	�لذي	منح	

اأديبة وناقدة )�سورية(.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

رحلة مع عبد الوهاب امل�سريي 

اإن�سانًا ومفكرًا

❁

د. ماجدة حمود
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هذه ال�صخ�صية تفّردها يف الثقافة العربية؟ 

هل هناك معجزات؟ اأم هناك عمل واإخال�ص 

لق�صية اآمن بها، فوهبها حياته؟

�ص������ئلة �صيتم من  جابة عن هذه الأ  اإن الإ

خالل تاأمل �ص������رته الذاتية »رحلتي الفكرية 

يف اجل������ذور و البذور والثم������ر« التي حر�ص 

أتاح لنا  على كتابتها ب�صكل �صرة فكرية، مما ا

فر�صة التعرف اإىل اأهم املحطات املوؤثرة يف 

أ�صهمت يف متّيزه. حياته، والعوامل التي ا

�رسية وىل: الرتبية الأ املحطة الأ

ن�ص������اأ يف اأ�رسة تزرع يف نفو�������ص اأولدها 

ال������ود والرحم������ة، وتتعام������ل م������ع الغر على 

أ�ص������ا�ص )تراحمي( لهذا منَّت لدى امل�صري   ا

خرين وم�صاواتهم مع  ح�ص������ا�ص مبعاناة الآ الإ

�رسة )العمال الذي������ن كانوا يعملون  أف������راد الأ ا

يف م�ص������نع والده، الن�ص������اء اللواتي ي�صاعدن 

والدته( لهذا رف�ص������ت العالقات التعاقدية 

ن�صان،وتعلي �صاأن القيم املادية  التي ت�صيئ الإ

ن�ص������ان، كان كل همها  على ح�ص������اب روح الإ

ن�صان وكل ما يرقى به! العمل على رعاية الإ

�رسة كانت مي�ص������ورة، لكنها  ورغ������م اأن الأ

أبناءها بعيدا عن املظاهر اجلوفاء،  أن�صاأت ا ا

م معنية  وكل ما هو ا�ص������تهالكي، فكان������ت الأ

�ص������غر(  كرب اإىل الأ
باأن حتول املالب�ص )من الأ

�سياء، اأي ا�ستخدام كل  فرّبتهم على تدوير الأ

اأجزائها، وال�ســــــتفادة منهــــــا حتى بعد مرور 

زمن عليهــــــا! اإنه الوعي املوؤمن واملدّبر الذي 

يجعل لكل �سيء فائدة، وقد اأتى مبثال على 

هذا التدبري هو )الدجاجة( التي مل تكن اأمه 

ترمي منها �سيئاً يف �سلة املهمالت! 

دفعته مثل هذه التن�سئة للبحث عن املعنى 

�سياء، لهذا مل يكن معنيا باآراء  واجلمال يف الأ

خرين ال�ســــــتهالكية، فحني ا�سرتى غرفة  الآ

أعلــــــن ذلك ب�رشاحة، رغم اأن  مائدة قدمية ا

اإحدى معارفه ن�سحته اأن يّدعي باأنها جديدة 

واإل �ســــــتكون ف�ســــــيحة بجالجل، فاملهم، يف 

ثاث جديدا  راأي معظم النا�ــــــص، اأن يكون الأ

)1(
ومكلفا!

خرون،  رف�ص اأن يعي�ــــــص كما يريد له الآ

رف�ص الكذب واخلداع، فبحث عما يريحه، 

لهذا اهتــــــم بالناحية اجلماليــــــة، كما اهتم 

مبنا�ســــــبة احلاجة التــــــي يقتنيهــــــا للظرف 

القت�سادي الذي يعي�ص فيه!

اإن هذه الرتبية التي ترف�ص ال�ستهالك 

واملظاهر، وتبحث عن اجلوهر قد اأثرت يف 

جممــــــل حياته، بل حاول اأن ينقل تاأثريها اإىل 

خرين، فحني مر�ص واأجريت له عملية يف  الآ

العمود الفقــــــري يف لندن، فوجئ بقدر كبري 
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من الورود وال�سوكول،  فطلب من م�ساعديه 

اأن يطلبــــــوا من زائريه اأن يعطي كل من يريد 

حد امل�ســــــاكني،  اأن يقــــــدم له هدية مــــــال لأ

ويطلب منه الدعاء له بال�ســــــفاء! وقد امتثل 

أ�ســــــدقاوؤه لرغبته، وبذلك ا�ستطاع اأن ينقل  ا

اإىل لندن، حيث يعالج، عــــــادات اأ�رشته التي 

تربــــــى عليهــــــا يف دمنهــــــور، اإذ كانت تداوي 

اأمرا�سها بال�سدقات!

املحط���ة الثاني���ة: الثقافة جزء من 

العمل املتوا�شل

�سيلة لديه  لقد واكبت الثقافة الرتاثية الأ

الثقافــــــة الغربية، كان اإتقــــــان اللغة التحدي 

�سا�سي الذي واجهه حني �سجل يف جامعة  الأ

نكليزية، اإذ  �ســــــكندرية يف ق�ســــــم اللغة الإ الإ

لحظ �ســــــيوع ا�ستخدامها من قبل امل�رشيني 

أو بالف�سل،  جانب، وكي ل يح�ص بالدونية ا والأ

عمل جاهدا على التفوق فيها )حب�ص نف�سه 

نكليزية، ول يقراأ  عدة �ســــــهور ل ي�سمع اإل الإ

أنه يتوجب  �ســــــواها( لكن يف ال�ســــــيف راأى ا

عليه األ يهمــــــل الثقافة العربيــــــة، وما كتبه 

أ العديد  العرب عن احل�ســــــارة الغربية، فقرا

أي�ساً! من الكتب العربية ا

وقــــــد تابــــــع درا�ســــــته العليا يف ال�ســــــعر 

أثراً يف  نكليزي، مما تــــــرك ا الرومان�ســــــي الإ

منو ح�سا�ســــــيته للجمال، و�ساعد على اإغناء 

خميلته، واإرهاف ح�سه!

اإن هــــــذا اجلمع بــــــني الثقافــــــة العربية 

والثقافــــــة الغربيــــــة منح امل�ســــــريي تفرداً يف 

الروؤية، ون�ســــــجاً يف الكتابــــــة وثقة بالنف�ص، 

ممــــــا دفعه ليبذل جهداً اأكرب خلدمة الثقافة 

العربيــــــة وتــــــدارك مــــــا ينق�ســــــها، لهذا لن 

ن�ستغرب تفرغه للمو�سوعة مدة ثالثني �سنة، 

فقــــــد وهب حياته لق�ســــــية املعرفة والعدل، 

رغــــــم احلرب التي �ســــــنها عليه ال�ســــــهاينة 

ودعاة التطبيع يف م�رش!   

آمله تاأخر املثقف العربي عن الغربي  وقد ا

على ال�ســــــعيد املعريف، ممــــــا يوؤثر يف تنمية 

الوطن، وقد لحظ اأن الكثريين يت�ســــــاقطون 

أثناء العملية الرتبوية، واأن من يخرج �سليما  ا

منهــــــا، فــــــاإن �ســــــني العطاء تكــــــون حمدودة 

للغاية! 

ومن اأجل عطاء اأف�ســــــل عا�ص امل�ســــــريي 

يف �ســــــبه عزلة، متفرغا للكتابــــــة واملعرفة، 

كي ي�سّد نق�ســــــا يف الثقافة العربية، وبذلك 

أبرز املثقفني العرب،  ن�ســــــتطيع اأن نعّده من ا

أثراً يف الفكر العربي احلديث،  الذين تركوا ا

نــــــه نهل مــــــن املعرفــــــة الغربيــــــة، دون اأن  لأ

ي�ست�ســــــلم لها، اإذ كان اأحد الذين انتقدوها، 
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اأعانتــــــه علــــــى ذلــــــك ثقافته 

�ســــــيلة، اإ�سافة اإىل 
العربية الأ

�رشيــــــة، التي تعلي  تربيتــــــه الأ

ن�سان، وترف�ص �سيادة  �ساأن الإ

القيــــــم املادية! لهــــــذا راأى اأن 

احلداثــــــة الغربية جّرت العامل 

ر�ص اليبــــــاب، بعد اأن  اإىل الأ

ن�سان واأعلنت موت  الإ دمرت 

له! الإ

ن�ســــــان،  الإ اأن  راأى  وقــــــد 

بف�ســــــل املعرفــــــة وممار�ســــــة 

النقــــــد الذاتي، ي�ســــــتطيع اأن 

يق�ســــــي حياتــــــه يف عمليات 

ن�سوج م�ستمر! لهذا ا�ستطاع 

أقــــــام يف  امل�ســــــريي بعــــــد اأن ا

الغربية،  الثقافــــــة  اأح�ســــــان 

وتاأمل يف ت�ســــــاريف احلياة وم�ســــــائبها، اأن 

مياين،  ينتقل مــــــن الفكر املادي اإىل الفكر الإ

مر الذي اأده�ص الكثريين من حوله!!! الأ

اإن هذا النتقال مل ي�ســــــعفه، بل زاده قوة 

على مواجهة اأعباء احليــــــاة، كما زاده وعيا 

باأهمية موا�ســــــلة العمل، لهذا ا�ســــــتطاع اأن 

يحتفظ بحيويته الفكرية وروحه الن�ســــــالية 

خري! ونظرته املتفائلة حتى النف�ص الأ

اإذاً ميكننــــــا القول باأن امل�ســــــريي مل يع�ص 

حالة ف�ســــــام، مثل كثري من املثقفني العرب، 

بني الفكر واملمار�ســــــة، بني الثقافة والواقع، 

َل عمله يف املو�ســــــوعة اإىل معركة  لهــــــذا حتوَّ

ن�ســــــان �ســــــد الظلم، فجّرَد �سالح املعرفة  الإ

أيديولوجيته  ليواجه عدوه، ويك�ســــــف زيــــــف ا

ال�سهيونية وتناق�ساتها!!!

كما �سعى اإىل ت�ســــــليط ال�سوء على ذلك 

ن�ســــــان املادي الذي  بدي بني الإ ال�ــــــرشاع الأ
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يدو�ص على كل �سيء من اأجل رفاهيته، وبني 

اإن�سان القيم العليا، الذي يبذل من اأجلها كل 

الت�سحيات! فهو يعي�ص حياته من اأجل غريه، 

كما يعي�سها من اأجل نف�سه! 

وقــــــد راأى امل�ســــــريي اأن ازدياد العنف يف 

حياتنا اليوم �ســــــببه انهيار القيم الأخالقية، 

و�ســــــيوع القيــــــم املاديــــــة، التــــــي تعلي �ســــــاأن 

ال�ستهالك على ح�ساب قيم تخاطب جوهر 

ن�سان وترقى بروحه!      الإ

املحطة الثالثة: املر�س واملوت

حدثنــــــا يف كتابــــــه »رحلتــــــي الفكرية يف 

أ العمل  كيف بدا
  )2(

اجلذور و البذور والثمر«

يف املو�ســــــوعة يف الثالثينيــــــات مــــــن عمره، 

فكان يعمل فيها ليل نهار )يبداأ يف ال�ساد�سة 

�سباحاً وينتهي يف الثانية ع�رشة لياًل( وعلى 

الرغم من تقدمه يف ال�ســــــن، فقد كان يح�ص 

أنه اأكرث ن�ســــــاطاً وهو يف الثامنة واخلم�سني  ا

منه وهو يف اخلام�ســــــة والثالثني، لهذا حني 

يجد من يحدثه عن متاعب التقدم يف ال�سن، 

مل يكن يفهم ما يقول!!!

أنهى املو�سوعة، التي  لكنه مر�ص بعد اأن ا

عمل فيها دون اأن ي�ســــــمح لنف�ســــــه بالراحة، 

كان ينام على م�ســــــكالت املو�سوعة وي�سحو 

أّرقه �سعور  عليها!! فاإذا اأ�ساع بع�ص الوقت ا

أنــــــه كان يف تلك  بالذنب �ســــــديد، ويعرتف با

ن�ســــــان قدرة  ونة ممن يوؤمنون بامتالك الإ الآ

ال�سيطرة على ج�سده!

لكــــــن العمل الفكري املتوا�ســــــل اأدى اإىل 

اإرهاق جهازه الع�ســــــبي، كمــــــا اأدى اجللو�ص 

الطويل من اأجل القراءة والكتابة اإىل اإ�سابة 

فقرات ظهره خا�ســــــة الرابعة واخلام�ســــــة! 

ثم فوجئ باأنه م�ســــــاب بال�رشطان يف نخاع 

العظم، عندئذ تقبل اخلرب بكل هدوء ور�سى، 

طباء يف �سيكاغو،  وحني ذهب ل�ست�ســــــارة الأ

طباء هــــــو وزوجته مبا  كان يحــــــدد موعد الأ

يتفق مع جدولهما ال�سياحي، فزارا املتاحف 

واحلدائــــــق وامل�ســــــارح، وبذلك ا�ســــــتطاع اأن 

أيام حياته! يق�سي فيها اأجمل ا

ن�ساين حدود  علّمه املر�ص اأن للج�سد الإ

ومقدرة، كما زاد تعاطفه مع املعوقني، واأدرك 

أنهم يعو�ســــــون النق�ص من خــــــالل كفاءات  ا

أنه ل يوجد  اأخرى يطورونهــــــا، وكذلك تعلم ا

مر�ص واإمنــــــا هناك مر�ســــــى، اإذ لي�ص ثمة 

قوانني عامة ي�ســــــح ا�ستخدامها على جميع 

أ�سخا�ص ي�سابون مبر�ص ما،  الب�رش، بل ثمة ا

في�ســــــتجيب كل واحد منهم للمر�ص بطريقة 

خا�سة! ويكون ذلك ح�ســــــب حالته النف�سية 

زمات! وح�سب اإميانه وقدرته على جتاوز الأ
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�ســــــدقاء والتالميــــــذ باملحبة  غمــــــره الأ

والــــــورود، لهــــــذا وجدناه يعــــــرتف باأنه تعلم، 

وهو الذي مل يزر اأحداً يف مر�ســــــه اإل نادرا، 

خرين يف  اأهمية اأن يقف املــــــرء اإىل جوار الآ

ال�سدائد.

أ  ومبا اأن التدهور يف حالته ال�سحية بدا

يوم انتهى من املو�سوعة، فقد انت�رشت �سائعة 

طريفة يف القاهرة مفادها اأن املو�ســــــاد هي 

التي و�سعت فيه امليكروبات التي ت�سببت يف 

مرا�ص، فوجدناه يعلق �ســــــاخرا على  هذه الأ

هذه ال�ســــــائعة باأنها تطبيق كوميدي لنظرية 

)3(
املوؤامرة!

ن�سان  اكت�ســــــف بف�ســــــل املر�ص روعة الإ

�سواء حني كان يف وطنه اأم يف غربته، اإذ كان 

النا�ص ي�ساعدونه، كاأهل بلده، حني ي�سري يف 

�ســــــوارع لندن، وحني يركب موا�سالت عامة 

يرتكون له مقاعدهم )ففي ال�ســــــدائد يظهر 

ن�سان  �ســــــيل، ويقدم الإ ن�ســــــاين الأ املعدن الإ

خوية( كما يقول بابلو نريودا!   �ساراته الأ

مل يثنه املر�ص عن متابعة ن�ساله املعريف، 

لهــــــذا كان دائم التفكري والعمل يف م�ســــــاريع 

دب والنقد، كما  بحثية متنوعة يف الفكر والأ

مل يثنه عن متابعة ن�ساله ال�سيا�سي، فقد كان 

نا�سطا يف حركة )كفاية( يف م�رش!

بدا لنا من خالل جملة ن�ســــــاطاته موؤرقاً 

بالبحث عن طريقة يواجه بها العرب حتديات 

الع�رش، فكان دائب البحث عن طريقة متكنهم 

أّكد  من امل�ســــــاركة الفاعلة يف احلداثة، لهذا ا

أنف�ســــــنا رتابة املجتمع  �رشورة اأن ننف�ص عن ا

التقليــــــدي، واأن نبتعد عن التكرار! لهذا كان 

مهتما بتنمية ال�سخ�سية العربية، مبا متلكه 

مــــــن اإمكانيات ذاتية مادية ومعنوية، دون اأن 

جنــــــازات املعرفية  يغلــــــق النوافذ يف وجه الإ

التي �سبقنا اإليها الغرب!

أبناء الع�رش احلديث، دون  أراد اأن نكون ا ا

يجابية التي يت�سم بها  اأن ن�ســــــّيع العنا�رش الإ

�ســــــيل، لهذا طمح عبد  جمتمعنا، وتراثنا الأ

الوهاب امل�سريي اأن نذهب اإىل امل�ستقبل ومعنا 

ما�ســــــينا امل�رشق، نحملــــــه كهوية حتررنا من 

اللحظة املبا�رشة، وحتفظ لنا خ�سو�ســــــيتنا، 

وت�ســــــاعدنا على اأن جنــــــد طريقنا، فننه�ص 

دون اأن يثقل املا�سي كاهلنا!   

ن�ســــــان برتبية  لهذا دعــــــا اإىل اهتمام الإ

ن اأي م�رشوع نه�ســــــوي لن ينه�ص اإل  ذاته، لأ

به، وقد اأعطانا عرب جتربته احلياتية مثال، 

فهو مل ي�ستطع اإجناز )املو�سوعة ال�سهيونية( 

هذا امل�رشوع ال�ســــــخم اإل حني قاوم �سهوات 

ثــــــالث �ســــــبهها بالذئاب، وهي �ســــــهوة املال، 
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و�سهوة ال�سهرة، و�سهوة املعلومات التي جتعل 

أ�سبه باآلة جتمع دون تعمق اأو حتليل  ن�سان ا الإ

أو نقــــــد! فوقف عنــــــد خطورتهــــــا، اإذ كثريا  ا

مــــــا تلتهم املثقفني اليوم، وتــــــوؤدي اإىل جمود 

الثقافــــــة، اأو غرقها يف الرتهات، لهذا حاول 

خرين! اأن يناأى بنف�سه عما ي�سعف الآ

همُّ احلداثة والتطوير:

كان املرحوم عبد الوهاب امل�ســــــريي من 

أولئك املثقفني القالئل الذين ا�ستطاعوا اأن  ا

يجعلوا حياتهم ر�سالة حتديث ومقاومة لكل 

�سنوف اجلهل والظلم والعدوان، وقد اأدرك 

اأن ذلــــــك لن يكون اإل بالعمل اجلاد والثقافة 

الوا�ســــــعة، لهذا جمع الهم املعريف اإىل جانب 

ن�سان لن يكون  ن�ساين! وراأى اإنقاذ الإ الهم الإ

اإل مبحاربة اجلهل وتاأ�ســــــي�ص ثقافة جديدة 

ميان بالذات والنفتاح  تقوم على العمل والإ

على الثقافة العاملية! 

أنه  وىل يف احلداثة هي ا كانت اخلطوة الأ

أ التغيري بنف�ســــــه، كي ي�ســــــتطيع فيما بعد  بدا

آمله التخلف  �ســــــهام يف تغيري جمتمعــــــه! اإذ ا الإ

الذي تعانيه اأمته، فقرر العمل على مقاومته 

باأجنع و�ســــــيلة )املعرفة والثقة بالذات( كما 

ن�سان  غمره �ســــــعور الظلم الذي تعر�ص له الإ

ر�ص والرثوات،  العربي، فقــــــد �رشقت منه الأ

ومازالت ت�ــــــرشق، وهو يف غفلة اجلهل، لهذا 

قرر العمل يف م�ســــــاريع بحثيــــــة تنه�ص بها 

مة عادة، كالعمل يف املو�سوعة ال�سهيونية  الأ

أراد اأن يوؤ�س�ص ملقاومة امل�رشوع ال�سهيوين  اإذ ا

أ�ســــــ�ص معرفيــــــة علمية، مــــــن هنا كان  على ا

اهتمامه بتحديــــــث املجتمع ون�ــــــرش املعرفة 

التي ت�ستدعي فعاًل واعياً ل رد فعل يوؤ�س�سه 

النفعــــــال، فيوؤدي اإىل الدمــــــار وقتل اأي اأمل 

يف التغيري!!

أزمــــــة الفكــــــر العربــــــي تكمن يف  راأى اأن ا

خر، اإذ يرى يف  تف�ســــــي ظاهرة ال�ستالب لالآ

الفكر الغربــــــي مرجعاً رئي�ســــــياً له، فافتقد 

ن�سان  العقل النقدي الذي راأى فيه مالذا لالإ

نظار  العربي يف حمنة التخلف، لهذا لفت الأ

ول  اإىل �ســــــيطرة اجتاهني عقليــــــني علينا: الأ

هو 
ً
أكــــــرث عمقا  مبا�ــــــرش و�ســــــطحي، والثاين ا

داتــــــي والنقــــــدي الذي مــــــن اأهم  العقــــــل الأ

ن�سان ب�سفته  �ســــــماته البتعاد عن النظر لالإ

أ�سكال اجتماعية  جزءاً من كل، يعي�ص داخل ا

ثابتة، فيتّم النظر اإليه ب�ســــــفته كائناً مبدعاً 

أ�سكال تاريخية  م�ستقاًل عن كل ما حوله من ا

واجتماعية!

ي�ســــــاعد العقل النقدي على اإدراك العامل 
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ن�ســــــان( بعيدا عن ال�ســــــطحية  )الطبيعة والإ

والثبــــــات، فيتناوله ب�ســــــفته و�ســــــعا قائما 

واإمكانية، لهذا ل يقتنع باجلزئيات املبا�رشة، 

واإمنــــــا يبحث عــــــن اإدراك احلقائــــــق الكلية 

والغايــــــة مــــــن الوجــــــود، وهو يتعــــــرف على 

ن�ســــــان ودوافعه واإمكاناتــــــه والغر�ص من  الإ

وجوده! لهذا ي�ستطيع جتاوز الذات ال�سيقة 

والتفا�سيل املبا�رشة واحلا�رشة.

أنه  اإن مــــــن اأهم ميزات العقــــــل النقدي ا

متجاوز، ل يذعن ملا هــــــو قائم، بل ينقد ما 

هو �ســــــائد من اأفكار وممار�سات وعالقات، 

�ســــــول، ويف امل�سالح  فيبحث يف اجلذور والأ

الكامنة وراءها واملعارف املرتبطة بها، وهذا 

هو اجلانب التفكيكي يف العقل النقدي.

بنّي اأن احلقائق الكلية التي يدركها العقل 

مكانيــــــات الكافية لي�ســــــت اأمورا جمردة  والإ

ن�سان  ن�ســــــان، واإمنا تكمن يف الإ متجاوزة لالإ

ذاته، في�ســــــتطيع العقل النقــــــدي روؤيتها يف 

كمونهــــــا، وبذلك يبتعد عــــــن الفكرة املطلقة 

)التي دعا اإليها هيغل( اإذ ل توجد احلقيقة 

اإل يف الواقــــــع امللمو�ص واخلربة الذاتية، من 

هنا كانت دعــــــوة امل�ســــــريي اإىل التوازن بني 

الذات واملو�ســــــوع الذي مازال الفكر العربي 

يعاين من انف�ســــــالهما، مما اأدى اإىل عرقلة 

)4(
بداعية! اإجناز العقل النقدي وحركته الإ

ن�سان يخلق التاريخ، ومن خالله  اأكد اأن الإ

تتحقق ذاتيته، في�سبح املجتمع جتليا فريداً 

مكانياته، هذا هو الهدف من  له، وحتقيقاً لإ

ن�ساين يف التاريخ! الوجود الإ

أحــــــوج مــــــا نكــــــون اإىل اإجناز  اإذاً نحــــــن ا

ن�ســــــان من خــــــالل التنظيم  عملية انعتاق الإ

الر�سيد للمجتمع، عندئذ ي�ستطيع اأن يدرك 

اإمكانياته، وين�ســــــاأ ترابط حر بــــــني اأفراده، 

ويندفــــــع كل منهم لتنمية ذاته، وبذلك ميتنع 

ال�ستغالل، على حد قوله!!

ميكــــــن للعقل النقدي اأن ي�ســــــهم يف هذه 

العميلــــــة من خــــــالل اجلهــــــد التفكيكي، اأو 

نه قادر على التمييز  بداعــــــي، لأ الرتكيبي الإ

بني ما هــــــو جوهري وبني ما هو عر�ســــــي، 

كما هو قادر على �ســــــياغة منوذج �سدي، ل 

ينطلق مما هو معطى، واإمنا مما هو مت�سور 

أ�سا�ص تغيري الواقع وطرح  وممكن معا، على ا

اإمكانيــــــة جتاوز مــــــا هو قائــــــم انطالقا من 

اإدراكه ما هو ممكــــــن، فيفتح باب اخلال�ص 

ذعان.  والتجدد، ويغلق باب التكيف والإ

نقد احلداثة:

انتبه اإىل اأن الالعقالنية الفل�سفية بداأت 

تهيمــــــن على الغرب، حتى حتول اجلن�ص اإىل 

أ�سا�سي!!  مو�سوع ا
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غــــــواء الــــــذي يتعر�ص له  لحــــــظ اأن الإ

عالم بات �سكاًل من  ن�ســــــان عرب و�سائل الإ الإ

أ�ســــــكال القمع اخلفي، اإذ ي�سيع الرتكيز على  ا

ن�سان يف ال�ستهالك، واأن اإ�سباع اللذة  حق الإ

هو اأق�سى تعبري ممكن عن احلرية الفردية، 

ن�ســــــان باحلياة  مما يعني �ســــــمور اهتمام الإ

العامــــــة، وتركيــــــزه على ذاته وعلــــــى رغباته 

احل�ســــــية، التــــــي يتم ت�ســــــكيلها و�ســــــياغتها 

وتوجههــــــا من قبل �ســــــناعات اللذة واأجهزة 

عالم، التي تغّولت متاماً يف هذه املرحلة،  الإ

ن�سان، وتعتمد  والتي تقوم باقتحام اأحالم الإ

تر�سيده من الداخل واخلارج!

�سا�ص يبدو املواطن خمدرا،  على هذا الأ

ين�ساق وراء رغباته احل�سية، فترتكز اأحالمه 

أو فوز النادي  على حتقيق انت�ســــــار جن�سي ا

الريا�ســــــي الــــــذي ينتمي اإليه فوزا �ســــــاحقا 

)5(
ماحقا!

ن�ســــــان اليوم مــــــا مييزه  لهــــــذا فقــــــد الإ

بو�ســــــفه اإن�ســــــانا، ووقع يف قب�سة ال�سريورة 

لية، فاأ�ســــــبح دال دون مدلول )اإن�ساين(  والآ

علــــــى حد قوله يف كتابــــــه »احلداثة وما بعد 

)6(
احلداثة«

ن�سان اليوم عن اإن�سانيته، من  لقد تاه الإ

هنا كان اأمل عبد الوهاب امل�سريي كبريا، فقد 

�ساعت ثقافة ال�ستهالك يف حياتنا، وخا�سة 

ن�سان  لدى �ســــــبابنا، فبتنا نعاين من ت�سليع الإ

وت�سييئه، مما انعك�ص �سلبا على العمل الفني، 

مثلما انعك�ص على بناء ال�سخ�سية!!

لهــــــذا جنده يدعــــــو اإىل الثــــــورة على كل 

بداع،  نه ين�ســــــى فرادة الإ من ي�ســــــلّع الفن، لأ

اإذ با�ســــــتطاعة العمل الفني الكتفاء بذاته، 

لكونــــــه يعرب عن عامل املبدع اجلواين، لهذا ل 

أو امل�سنع!  عالقة له بال�سوق ا

يهام  وكذلــــــك حــــــّذر امل�ســــــريي مــــــن الإ

والتعقيــــــد، مما يحّول العمــــــل الفني اإىل فن 

نخبوي، فيبدو موؤطراً بادعاء ين�سب الغمو�ص 

اإىل احلداثة!

ما بعد احلداثة ونقد امل�شريي لها:

يعني م�سطلح »ما بعد احلداثة« يف راأي 

ن�سانية ونهاية  امل�سريي نهاية التاريخ ونهاية الإ

ال�سببية ونهاية املحاكاة ونهاية امليتافيزيقيا، 

ونهاية التف�ســــــري، وبذلك فهــــــي تعني العداء 

للحداثة واإخفاقا لها، ونهايتها واإفال�ســــــها، 

فاإذا كان جوهر امل�رشوع احل�ســــــاري الغربي 

هو التحديــــــث، فهل تعني مابعــــــد احلداثة 

نهاية احلداثة ونهاية الغرب؟ 

أيديولوجيا ما بعد  فهــــــل يف�رش هــــــذا اأن ا

احلداثــــــة التي تقف �ســــــد العقــــــل واملنطق 
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�ســــــياء يف  ن�ســــــان واملعنى و�ســــــد روؤية الأ والإ

ن�ســــــان و�سد الكل  عالقاتها اجلدلية مع الإ

وحدوده، تقف �ســــــد كل ما هــــــو عظيم وله 

قيمة يف احل�سارة الغربية احلديثة؟

 اإن اإ�ــــــرشار رواد ما بعــــــد احلداثة على 

اأن كل �ســــــيء خا�سع لل�ســــــريورة، واأن الواقع 

أيديولوجيا ثورة  أنهــــــا ا تعــــــددي دليل علــــــى ا

تعدديــــــة، لكن هوؤلء ل يدركــــــون اأن ما بعد 

احلداثة هي دعوة للت�سوية ل للم�ساواة، واأن 

ية نظم من  تعدديتها هي اإنكار للمعيارية، ولأ

أنها قد تاأخذ �ســــــكاًل بروميثيا يف  اأي نوع، وا

له املتجاوز لفكرة القدا�ســــــة،  رف�ص فكرة الإ

ن�سان، فهي تنكره  مع اأن م�ســــــمونها معاد لالإ

وترف�ص مركزيته، لذلك تاأخذ �سكاًل رجعيا 

ية  مغرقــــــا يف الرجعيــــــة ب�ســــــبب اإنكارها لأ

)7(
معيارية ميكن اأن يتّم التغيري با�سمها!

وقد حّذر امل�ســــــريي مــــــن اإحدى مقولت 

ما بعد احلداثة )الن�ســــــبية( التي ت�ســــــتخدم 

يف عمليــــــة تقوي�ســــــنا وتفكيكنا، حتى ميكن 

علــــــى  يتحقــــــق  اأن  ال�ســــــهيوين  للم�ــــــرشوع 

أيديولوجية النظــــــام العاملي  اأر�ســــــنا، فهــــــي ا

اأن  الــــــذي يحاول  )ال�ســــــتعماري( اجلديد، 

ين�سينا هويتنا وخ�سو�سيتنا وتراثنا، وذاكرتنا 

أ�ســــــماله  التاريخية، حتــــــى يفتح حدودنا لرا

أدواتــــــه وخمابراته واإعالمــــــه، ويرف�ص يف  وا

الوقت نف�ســــــه اأن يعطينا التكنولوجيا حتت 

�سعار حماية اأمنه الجتماعي!!  

الروؤية اجلمالية لدى عبد الوهاب 

امل�شريي:

انعك�ســــــت هذه الروؤية الفكرية العميقة 

لدى امل�ســــــريي على تذوقه للجمال ودرا�سته 

للفنــــــون، فقــــــد اأدرك مــــــن خالل درا�ســــــته 

لل�ســــــعر الرومن�ســــــي دور اجلمال يف تعميق 

ح�ــــــص النتماء، على نقي�ــــــص الوظيفة التي 

ن ال�سيء اجلميل يخاطب  تناط بال�ســــــعر، لأ

ن�ســــــان، يف حني تفرت�ص الوظيفة اأن  روح الإ

ن�ســــــان كائن مادي، ومع ذلــــــك مل يدُع اإىل  الإ

ف�سل الناحية اجلمالية عن الوظيفية، فقد 

 
)8(

اأكد على تالزمهما. 

وقد لحظ اأن احلاجة اجلمالية وجدت 

ن�ســــــان البدائــــــي اإىل جانب احلاجة  منذ الإ

الوظيفية، لهذا يت�ساءل: ما الذي يدفع هذا 

واين الفخارية، ور�سم  ن�سان اإىل زخرفة الأ الإ

لوحة على جدران الكهوف؟

ن  لقد رف�ص النتماء اإىل العامل املادي، لأ

ذلك يعنــــــي الركون للتكــــــرار والنمطية، اأي 

بداع يف زحمة الهتمامات املادية. �سياع الإ

بــــــداع  أبــــــدى اإعجابــــــه بــــــدور الإ وقــــــد ا

�سالم،  �سالمي يف تقدمي الوجه امل�رشق لالإ الإ
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�ســــــالم عن  جانب الإ لهذا دخــــــل كثري من الأ

�ســــــالمية )اعتنــــــق الفنان  طريــــــق الفنون الإ

�سالم بعد  بيجارو راق�ص الباليه الفرن�سي الإ

اأن در�ص ال�ســــــجاد والر�سوم املركبة فيه، اأما 

روجيــــــه غارودي فقد كان معجبــــــاً بالعمارة 

)9(
�سالمية( الإ

�سف كثري من الدعاة التقليديني  لكن مع الأ

أثناء حماولتهم ن�رش الدين بدور الفن  مل يهتموا ا

�سالم احل�ساري!!  �ســــــالمي، اأي اأغفلوا الإ الإ

فاأغلقوا بابا رحبا يف�سي اإىل �سورة م�رشقة 

�سالم وامل�سلمني.  لالإ

د. عب��د الوه��اب امل�سريي »رحلتي الفكري��ة يف اجلذور والبذور والثمر« �سرية غري ذاتي��ة وغري مو�سوعية، مطبوعات   -1
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تاأكيداً لتوقعاتي الواردة يف اأطروحتي الثانية لنيل الدكتوراه دولة يف العلوم 

االقت�ص������ادية حتت عنوان »التكنولوجيا احلديثة، الديون واجلوع ورمبا نهاية 

العامل« التي ح�ص������لت عليها منذ ع������ام 1995 اأي منذ مدة تقارب الربع قرن، 

زمة املالية واالقت�ص������ادية  ألقي بع�ض ال�ص������وء على االأ جئت بهذا البحث لكي ا

أ�صبابها وتداعياتها. احلالية وليدة العوملة، وا

باحثة من �سورية

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁
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�لعوملة و�أزماتها
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د. نعيمة �شومان
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مقدمة:

ف�لعومل������ة -يف الواق������ع- ك�ن������ت ت�أخ������ذ 

حي������زاً ه�م�ً م������ن فكري وهموم������ي منذ اأن 

الدرا�س�������ت  مديرة  مب�س������وؤولية  ا�س������طلعت 

االقت�س�������دية وامل�لي������ة يف احت�د امل�س�������رف 

العربية والفرن�س������ية يف ب�ري�س.. وع�سوة يف 

غرفة التج�رة العربية الفرن�س������ية حيث كنت 

على �س������لة مب��رشة مع كب�ر ممثلي ال�رشك�ت 

نت�جية الكربى. الع�ملية، امل�لية واالإ

اإن م������� تعر�س������ت اإلي������ه من ك�س������ف يف 

أ�س�������ليب العوملة  اأطروحت������ي املذكورة ع������ن ا

امل�لية والتنموية، واال�س������راتيجية والثق�فية 

أي�س�������ً -ب��س������م  والعلمي������ة، بل والع�س������كرية ا

التطوير والتحديث-، لتذويب الع�مل اأجمع يف 

بوتقته� واتب�عه له� يف جميع متطلب�ت حي�ة 

خط�ر الن�جتة واملتوقعة عنه�  ال�س������عوب، واالأ

يف بلدان الع�مل الث�لث، وانعك��سه� على الع�مل 

الغربي ب�لذات، مل يكن وليد نبوءة اأو عبقرية 

ب������ل ك�ن وليد مم�ر�س������ة ومع�ن�ة ودرا�س�������ت 

جدية وملتزمة.

فم������ع تق�س������يم الع�������مل اإىل دوٍل متط������ورة 

ومتخلفة، )ولي�س������ت خمتلفة(، هذا التق�سيم 

اجل�ئر الذي مل ي�س������بق له مثي������ل يف الت�ريخ 

والذي �س������مح لغزو اقت�س�دي وم�يل وفكري 

واجتماعي يفوق �رشاوة �رشوب ال�ســــــتعمار 

كافة التي رزحت ال�ســــــعوب حتت نريها، �سن 

رائدو العوملة و�رشكاوؤهم حروباً على ال�سعوب 

أرا�ســــــيهم وزراعاتهم  كل ال�ســــــعوب..، على ا

و�ســــــناعاتهم وموارد رزقهم وثرواتهم، على 

منتجاتهم وو�ســــــائل اإنتاجهــــــم على علومهم 

وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم، 

بل والطبيعة التي ترعى وجودهم..

غناء والرفاهية للجميع،  وعو�ساً عن الإ

التي دغدغوا فيها م�ساعر ال�سعوب ا�ست�رشى 

الفقــــــر واجلوع واملوت جوعــــــاً ليطال ثالثة 

مليارات ن�ســــــمة ان�ســــــوت حتت خط الفقر، 

بعد اأن كانت توؤلف الطبقة الو�سطى، ومليار 

موات اأو يف طريق املوت ت�سوراً  ن�سمة من الأ

غنياء اإثراًء 
من اجلــــــوع، هذا، بينما ازداد الأ

وتقل�ســــــوا عــــــددا لينح�رشوا يف م�ســــــوؤويل 

ال�ــــــرشكات العامليــــــة، وامل�ســــــاربني املاليــــــني 

عمال أتباعهم من رجال الأ وا

ومــــــع التزاحــــــم والتناف�ــــــص علــــــى زيادة 

نية وال�رشيعة، عن طريق  رباح الآ ثراء والأ الإ

حتقيق معدلت النمو املتزايدة با�ســــــتمرار، 

وامل�ســــــاربات الع�سوائية ا�ســــــتفحلت الديون 

وتراكمــــــت املديونيــــــات، وتعرث ت�ســــــديدها، 

أ�ســــــيب النظام املايل العاملي باخللل و نفد  وا
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كرب من املــــــوارد الطبيعية وعلى  الق�ســــــم الأ

أ�ســــــها الطاقة وا�ســــــتفحل التلــــــوث وعمت  را

الكــــــوارث الطبيعية �ســــــبه اليومية كل اأرجاء 

املعمورة.

زمات يف البلدان الغنية الأ

لقد ا�ســــــتوىل الوهم اخلاطئ طوياًل على 

العامل الغربي م�سوراً له اأن باإمكانه اأن يوؤمن 

بــــــد الرفاهية وال�ســــــعادة عن  لنف�ســــــه اإىل الأ

طريق ا�ســــــتغالل بلدان العامل الثالث وثرواته 

أزماتــــــه املتتاليــــــة املحلية  و�ســــــعوبه. اإل اأن ا

خرية العاملية امل�ستع�ســــــية اأعادت  واأزمته الأ

اإىل ذاكرتــــــي ما�ســــــبق يل اأن توقعته منذ عام 

1985 بقويل: اإذا ما قادنا اجل�ســــــع والطمع 

اإىل الرغبة يف العي�ص وحيدين على �ســــــطح 

ر�ســــــية، فال بد -يف اآخر املطاف-  الكرة الأ

)1(
من اأن منوت جميعاً معاً.

زمات املالية والقت�شادية الأ

على الرغم من ا�ستيالء العامل الغربي على 

ثروات بلدان العامل الثالث كافة، وت�ســــــخريها 

مل�ساحله على ح�ساب م�ســــــالح �سعوب تلك 

البلــــــدان، فما زال العــــــامل الغربي يتخبط يف 

اأزماته متنقاًل من اأزمة اإىل اأخرى.

زمة احلالية لعام 2007/ 2008  اإل اأن الأ

زمات  مل يكــــــن لها مــــــا مياثلها يف �ســــــجل الأ

القت�ســــــادية واملالية يف عمقها وخطورتها 

و�سمولها كل بقعة يف اأرجاء العامل.

لعــــــام  الكــــــربى  زمــــــة القت�ســــــادية  فالأ

1929، اأمكن الت�ســــــدي لها باتباع �سيا�سات 

ت�ســــــمح بخلق فر�ص عمل عن طريق انعا�ص 

وال�سناعية،  الزراعية  نتاجية  الإ القطاعات 

واإقامة عدالة اجتماعية و�سمانات �سحية، 

واإحياء الطبقة الو�ســــــطى اإىل جانب الدعم 

بنظام مايل وم�رشيف م�ستقر ومتني.

اإل اأن هذه ال�سورة الالمعة اأخذت تكبو 

�ســــــيئاً ف�سيئاً مع و�ســــــول الرئي�ص ريغان اإىل 

الرئا�سة يف اأمريكا يف الثمانينات، ومرغريت 

تات�رش اإىل ال�سلطة يف انكلرتا.

�ســــــواق  لقد �ســــــاعدا علــــــى دعم دور الأ

املالية على ح�ســــــاب دور الدولة والفعاليات 

مــــــوال  الأ اأغدقــــــت  لقــــــد  القت�ســــــادية. 

والعتمــــــادات علــــــى اأفراد غــــــري مليئني ول 

م�ســــــمونني فامتنعــــــوا عن ت�ســــــديد ديونهم 

ففقدت تلــــــك العمليات مالءتهــــــا وداهمت 

)2(
زمات العمليات املالية كافة. الأ

زمات التي تلتها كاأزمة عام 1987  اأما الأ

و1989، فقد كانت حملية، لذا اأمكن احتواوؤها 

وال�ســــــيطرة عليها من قبل الدول. هذا على 

�سيوية لعام  زمة القت�سادية الآ العك�ص من الأ
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1997 التــــــي كانت ح�ســــــيلة 

ال�سيا�ســــــات القت�سادية غري 

امل�ســــــوؤولة الهادفة اإىل حتقيق 

معدلت منو �رشيعة ومرتفعة 

امل�ساربات  على  تعتمد  جداً، 

غطاءها  وتتجاوز  والر�سوات 

املايل. لقد كاد ات�ساع انت�سار 

اأن  العمــــــالت  يف  النهيــــــار 

يق�ســــــي على النظــــــام املايل 

)3(
برمته(.

مل تفلح احللــــــول املعتمدة 

منذ ذلك احلني يف مقاومتها 

القت�ســــــاد  أ�ســــــيب  ا حيــــــث 

أ  العاملــــــي عــــــام 2001 باأ�ســــــوا

 ،1929 عــــــام  منــــــذ  أزمــــــة  ا

عمليات  انفجــــــار  بعد  وذلك 

البور�ســــــات امل�ســــــارباتية يف 

قطاع »التكنولوجيا احلديثة« الذي ا�ستحوذ 

على ا�ستثمارات �سخمة بلغت 40.000مليار 

دولر عام 1999 اأي ما يعادل �ســــــتة اأ�سعاف 

مريكــــــي، متكبداً خ�ســــــائر بلغت  الدخــــــل الأ

3000 مليــــــار دولر، اأي مــــــا يعادل 40% من 

مريكية. املوارد الأ

لقــــــد نتج عــــــن العمليات امل�ســــــبوهة يف 

البور�سات امل�سارباتية فروقات فاح�سة بني 

قيمتها الفعلية احلقيقية وقيمتها التداولية. 

ول مرة يف التاريخ و�سلت الزيادة للقيمة  ولأ

املتداولة لبع�ص البور�سات اإىل 100% بينما 

كانــــــت ح�ســــــاباتها الفعلية �ســــــلبية. وتعدت 

القيمــــــة لـــــــ 500 �رشكــــــة اأمريكيــــــة 45 مرة 

أرباحها الفعلية. ا

ومــــــن املعلوم اأن املبالــــــغ املتداولة من يد 
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اإىل يد، خالل مدة اثني وع�رشين يوماً كانت 

تعــــــادل قيمة الكتلــــــة النقدية للعــــــامل اأجمع 

أ�ســــــبح باإمكان نظام العوملة اأن يفجر  وبهذا ا

النظام ال�سيا�سي العاملي باإق�ساء الدولة عن 

ال�سطالع بدورها يف تاأمني ال�ستقرار املايل 

وال�سيا�ســــــي، فا�سحة املجال للعمليات املالية 

ول يف قيادة النظام  العاملية بلعب الــــــدور الأ

العاملي برمته.

وكنت قد تناولت بالنقد ال�سيا�ســــــة التي 

مريكي يف  اتبعها مدير البنــــــك الفيدرايل الأ

ذلك احلني يف »ال�ســــــماح خللق فقاعة مالية 

خوفاً من الوقوع يف اأزمة اقت�ســــــادية �سبيهة 

بعــــــام 1929 »لعتقادي باأنها �ســــــوف توؤخر 

)4(
زمة لي�ص اإل«. الأ

أ�سفرت  وهذا ما ح�ســــــل يف الواقع. لقد ا

هذه ال�سيا�ســــــة عن اإيقاظ الت�سخم، فهبوط 

معدلت النمو، ف�ســــــغط العمليات التجارية 

اخلارجيــــــة، فت�رشيح العمال، واأخرياً انفجار 

البور�سات..

فمن املوؤكد، مع معدلت فائدة ل تتجاوز 

مريكية،  1.75% يف الوليــــــات املتحــــــدة الأ

اأي  اليابــــــان،  يف  و%0  أوروبــــــة  ا يف  و%2.5 

مبثابة قرو�ص �ســــــبه جمانيــــــة ومتجهة على 

وجه اخل�سو�ص اإىل امل�ساربات والبور�سات 

عو�ساً عن الفعاليات القت�سادية فاإن انفجار 

الفقاعات امل�سارباتية اأ�سبح حمتوماً.

فعلى �ســــــبيل املثال: اإن قيمة البور�سات 

ِلكربى ال�ــــــرشكات الكهربائية قد هبطت يف 

آذار عــــــام 2002 مــــــن 90 دولر اإىل دولر  ا

واحد لل�سهم.

واإفال�ــــــص ال�رشكــــــة البرتوليــــــة »اإنــــــروب 

Enrobe« يف الذي نتج عنه تلويث �ســــــمعة 
عدد كبري من اجلمهوريني مبا فيهم الرئي�ص 

مريكي نف�سه و ت�رشيح 800.000 عامل،  الأ

وانخفا�ص الدخل مبعدل %1.

زمة القت�سادية احلالية  وهكذا، فاإن الأ

)2008/2007( لي�ست �سوى وليدة تراكمات 

زمــــــات عديدة امتدت علــــــى مدار ع�رشين  لأ

مريكي قائماً  عامــــــاً كان فيها القت�ســــــاد الأ

على العمليات امل�ســــــبوهة للبور�ســــــات التي 

تغذيها امل�ساربات، و�سيطرة ال�سوق واختفاء 

دور الدولة.

وعلــــــى الرغم مــــــن العرتاف بال�ســــــلة 

الوثيقة بني تخفي�ص معدلت الفائدة وخلق 

الفقاعات امل�ســــــارباتية ثــــــم انفجارها، فلم 

مريكي بُداً  يجد رئي�ص البنك الفيــــــدرايل الأ

نعا�ص القطاع  من انتهــــــاج ذات ال�سيا�ســــــة لإ

العقاري..!
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وما اأو�سك عام 2007 على نهايته، حتى 

اعرتى النظام املايل اخللل العام.

وعلى مــــــدار عام 2008، توالت اإنذارات 

اخلطر: عدم ت�سديد الديون، نق�ص ال�سيولة، 

فقــــــدان الثقــــــة ومامتخ�ص عنها مــــــن اأزمة 

»�سربمي العقارية« وهي بامتدادها اإىل معظم 

بنــــــوك العامل عــــــن طريق الرهــــــون العقارية 

أثرها اإىل العامل اأجمع،  الكبرية اخلطر، امتد ا

مالياً واقت�سادياً واجتماعياً.

فال�ســــــات املتتاليــــــة لكبــــــار البنوك  فالإ

مريكية بلغت على مدار  واملوؤ�س�سات املالية الأ

ال�ســــــنة: 25000 مليــــــار دولر، اأي ما يعادل 

مريكي ال�ســــــايف،  �ســــــعف الدخل القومي الأ

كما اختفت بع�ص املراكز املالية من الوجود 

نهائيــــــاً. وفقــــــدت املراكز الدوليــــــة الكربى 

للبور�ســــــات ما يعــــــادل ن�ســــــف موجوداتها 

املرتاكمة.

وقــــــد متخ�ســــــت عــــــن اأزمة )�ســــــربمي( 

Subprime امل�ستع�ســــــية اأزمة اقت�ســــــادية 
حادة �ســــــملت العامل اأجمع، مبا فيها البلدان 

أ�ســــــها ال�ســــــني واليابان  �ســــــيوية وعلى را الآ

أ�سها الربازيل  ودول اأمريكا الالتينية وعلى را

رجنتني، اإ�سافة اإىل البلدان ال�رشقية مبا  والأ

فيها رو�ســــــيا واأوكرانيا على وجه اخل�سو�ص 

اأما بلدان العامل الثالث وخا�سة الفقرية منها 

كرث ت�رشراً. فقد كانت الأ

أ�ص البلدان الغربية  وتاأتي بريطانيا على را

يف حــــــدة انكما�ص اقت�ســــــادياتها )-4% عام 

2009(، واإ�ســــــبانيا التي قفز معدل البطالة 

فيها اإىل اأعلى م�ستوى بلغه منذ اأربعني عاماً، 

وكذلك فرن�ســــــا التي عانت من �ســــــلل معظم 

وىل قطاع  نتاجية، وبالدرجة الأ قطاعاتها الإ

ال�ســــــيارات والبناء والبنوك، كما و�سل عدد 

العاطلني عن العمل يف نهاية �ســــــهر حزيران 

لعام 2009 اإىل 17.9 مليون ن�سمة.

مريكا، فمنذ �سهر كانون  اأما بالن�ســــــبة لأ

ول لعام 2007 وعلى مدى ثالثة ف�ســــــول  الأ

على التوايل، من �ســــــيف عــــــام 2008 حتى 

ربيع عــــــام 2009، لقد خ�رش الدخل القومي 

مريكــــــي مبلغ 787 مليــــــار دولر، اأي من  الأ

نقاذ  يعادل قيمة الظرف املقدم يف خطة الإ

احلكومية للم�سارف املتعرثة.

فال�ص ما يزيد على 72  أ�ســــــاب الإ فقد ا

أمــــــا الفقراء  م�رشفــــــاً من كبار م�ســــــارفها، ا

الذين يعي�ســــــون حتت خط الفقــــــر، والذين 

ارتفع عددهــــــم من 37.3 مليون عام 2009 

اإىل 39.8 مليون ن�ســــــمة عام 2007، ربعهم 

من ال�ســــــود، فلــــــم يخالج رعــــــاة اخلطة اأي 
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هم جتاههــــــم ومل ترتدد البنــــــوك التي قادت 

امل�ســــــاربات العقاريــــــة بتوقعاتهــــــا اخلاطئة 

�ســــــعار العقارات من  الرتفــــــاع املتوا�ســــــل لأ

اللجوء اإىل طرد الذين توقفوا عن ت�ســــــديد 

قرو�ســــــهم العقارية من منازلهم ليعي�سوا يف 

اأغنى بالد العامل واأكرثها تطوراً حتت اخليام 

يف العراء.

من هم امل�شتفيدون ؟

اإنهم ل يتعدون -يف الواقع- 25 اأمريكّياً 

أرباحهم يف  جملة وتف�ســــــياًل.. لقد بلغــــــت ا

خــــــرية 3.1 مليــــــار  ال�ســــــنوات اخلم�ــــــص الأ

أ�ســــــهم امل�سوؤولون خلم�سة  دولر. ياأتي على را

كــــــرث اأهميــــــة: كولدمان  بنــــــوك اأمريكيــــــة الأ

Goldman �ســــــا�ص Sachs، مرييل لن�ص، 
لهمان بــــــرازر Lehman Brathers، بيري 

..Bear Stearms ستريم�ص�

خــــــرية من  هــــــذا علمــــــاً بــــــاأن الثالثة الأ

جنــــــوم )وول �ســــــرتيت(، �ســــــبق اأن ابتلعتهــــــا 

زمة من اإفال�ســــــات، واإعادة �رشاء، وتاأمني  الأ

على ح�ســــــابات امل�ســــــاهمني اإل اأن مليارات 

الدولرات من مردوداتها كان قد ا�ســــــتحوذ 

عليها امل�ستفيدون اخلم�سة والع�رشون.

أثار بال�ســــــبط غ�ســــــب ال�سعب  وهذا ما ا

نه �ســــــوف  مريكــــــي واأخرجه عن طوره لأ الأ

يتحمل هو نف�سه ت�سديد تلك املبالغ ال�سخمة 

الناجتة عن احتيالتهم.

زمة تدعو  اإن �ســــــخامة وات�ســــــاع هوة الأ

-يف الواقع- للده�ســــــة. ل�ســــــنا بعد يف اأزمة 

عام 1929 ال�سهرية، ومع ذلك، فقد اتخذت 

نقاذ  عــــــداد خطــــــة لالإ جــــــراءات كافة لإ الإ

تتجــــــاوز مبلغ 700 مليار دولر لدعم النظام 

املــــــايل املتداعي، وميكن زيادته لي�ســــــل اإىل 

أو اأكرث اإذا اقت�سى احلال. 900 مليار دولر ا

اإن �رشكــــــة التاأمني الكربى.. على �ســــــبيل 

املثال قد كوفئت من قبل الدولة على اإفال�سها 

نتيجة القرو�ص امل�ســــــكوك فيها البالغة 562 

مليار دولر، بدل معاقبة م�سوؤوليها، مبنحها 

مبلغ 182 مليار دولر �سوف تدفع حتماً من 

ن ماليني  برياء. ويت�ساءل الآ جيوب املعوزين الأ

الزبائن عما �ســــــيحل بتاأميناتهم ال�ســــــحية 

نقاذ  و�ســــــواها، وملاذا على الدولة امل�سارعة لإ

أ�ســــــهمها تتجاوز  �رشكة عمالقة مل تعد قيمة ا

6.6 مليار دولر؟

ومن كبار روؤ�ســــــائها امل�سوؤولني )جوزيف 

كا�ســــــانو Kasano( مدير ال�رشكة يف لندن، 

أريــــــك دانالــــــو Arik Danalou( مدير  و)ا

ال�رشكة يف نيويورك.

وكوفــــــئ )دانييل مــــــود Mudd( رئي�ص 
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موؤ�س�سة العتماد العقاري الكربى يف فرن�سا 

على �ســــــوء اإدارته وحتميل املوؤ�س�ســــــة خ�سارة 

تبلــــــغ 2.1 مليــــــار دولر، بزيــــــادة دخله اإىل 

13.4 مليون دولر يف ال�سنة.

وماذا نقول عن مدير بنك )بيري �سترين�ص 

Bear Stearns( الــــــذي اقتن�ــــــص ما يزيد 
على 40 مليون دولر عام 2006، على الرغم 

من النتائج املاأ�ســــــاوية التي حققها امل�رشف 

يف ذلك العام.

 Subprime )ومل متنــــــع اأزمة )�ســــــربمي

العقارية من اأن يكد�ص، مدير اأكرب موؤ�س�ســــــة 

مالية لالعتمادات العقارية )اأجنيلو موزيلو 

Mozilo، مبلغ 414 مليون دولر عن طريق 
واخر العام 2007/2004،  زيادة املكافاآت لأ

لكبار املــــــدراء كان خاللهمــــــا يبيع رهونات 

القرو�ص العقاريــــــة على طول باعه وعندما 

زمة اأعيد �رشاوؤها من قبل بنك اأف  احتدت الأ

اأمريكا بعد اأن اأ�سيبت بالنهيار الكامل.

اإل اأن اأجنيلــــــو املوقر كان قد كوفئ على 

اخل�سارة البالغة 20 مليار دولر مبنحه راتباً 

تقاعدياً يزيد على 23 مليون دولر �سهرياً.

والــــــذي يدعو اإىل الده�ســــــة اأكرث فاأكرث، 

اأن )اآلن في�ســــــمان Fishman( قد ا�ستحق 

مبلغ 13.6 مليون دولر، ملجرد قيامه باإدارة 

)وا�ســــــنطن موتيــــــول Mutuel( ملدة ثمانية 

ع�رش يوماً فقط.

أثارها رئي�ص  ولعل اأكرب ف�سيحة كان قد ا

داري لبور�ســــــة نيويورك ري�ســــــارد  املج�ص الإ

كرا�سو، Grasso بح�سوله على دخل قدره 

140 مليون دولر �سهرياً.

نقاذ هذه التــــــي تعترب اأكرب  اإن خطــــــة الإ

خطــــــة اإنقاذ يف التاريخ، ل تعدو كونها بنظر 

العاملني الكادحني اأكرب عملية �سطو واحتيال 

يف التاريخ.

احلل���ول  جناع���ة  م���دى  م���ا 

املطروحة؟

زمة، بعمقها و�ســــــعة  لقد كانــــــت هذه الأ

امتدادها، مو�ســــــعاً لال�ســــــتغراب وا�ستدعت 

تدخالت عديدة مالية وم�رشفية وحكومية. 

 Poul Soun ابتــــــداأت بخطــــــة بول �ســــــون

باقرتاحــــــه تقدمي مبلــــــغ 700 مليــــــار دولر 

للم�سارف املتعرثة، وال�ســــــماح لها باأن تبقى 

مفتوحــــــة اإىل زيادات متتالية قد ت�ســــــل اإىل 

900 مليار دولر.كما ذكرنا.

وعلى الرغم من اأن امل�ســــــاعدات الفعلية 

أنهــــــا مل تف  قــــــد جتاوزت هــــــذا املبلــــــغ، اإل ا

زمة التي ابتداأت �ســــــبه حملية  بالغر�ص. فالأ

مريكية ل�سربمي  وحمدودة يف مراكز ال�سوق الأ
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ب�رشعــــــة  انبثــــــت  العقاريــــــة،   Subprime
�ســــــواق والفعاليات  فائقــــــة لي�ص فقط يف الأ

القت�سادية كافة، بل ويف مراكز العامل املالية 

موال  والنقديــــــة كافة. هذا واإن كان ل بد لالأ

ال�ســــــخمة التي اأغدقت من اأن ت�سجل بع�ص 

مظاهر التح�ســــــن، والذي يبقى -مع ذلك- 

كرب من  مو�ســــــع �ســــــك من قبــــــل الق�ســــــم الأ

القت�ساديني، فمن الع�سري مبكان اأن يتمخ�ص 

عنها ت�ســــــجيع منــــــح العتمــــــادات للعمليات 

نتاجية، وم�ساعدة املالكني العاجزين عن  الإ

الت�سديد بالعودة اإىل بيوتهم، وبالتايل تن�سيط 

القت�ساديات املنهارة.

فامل�ســــــتثمرون يعتربون الطــــــرق النقدية 

واملاليــــــة املتبعة، مــــــن تخفي�ــــــص ال�رشائب 

ومعدلت الفوائد، قد ا�ستنفدت.. فمعدلت 

دنى امل�ســــــموح  الفوائــــــد تقرتب من احلد الأ

بــــــه، وحقن البنوك ب�ســــــندات علــــــى الدولة 

مبوجب اخلطة املالية، نتج عنه ازدياد حدة 

الديون املاليــــــة الداخلية واخلارجية، وجلوء 

الــــــدول اإىل القرو�ص، التي ت�ســــــتتبع العودة 

اإىل زيادة معــــــدلت الفوائد، وبالتايل تقل�ص 

نتاجية. ال�ستثمارات الإ

وهكذا، فــــــاإن عامل الثقــــــة يلعب الدور 

�سا�ســــــي، ول اأحد يدري ما ميكن اتباعه،  الأ

على وجه اخل�ســــــو�ص مــــــن اأجل دفع عجلة 

مام. النمو القت�سادي اإىل الأ

أتــــــايل  ا )جــــــاك  القت�ســــــادي  فح�ســــــب 

Attali(، يف تقريــــــره ال�ســــــادر يف املجلــــــة 
زمة  �ســــــبوعية ماريــــــان Marianne »الأ الأ

اجلديدة«: »لقد اأفرط النظام املايل احلايل 

يف جتــــــاوزه احلدود حتى انزلق.. ول بد ملن 

يذهب بعيداً عن طاقته من اأن يواجه عقبة 

كاأداء تنت�ســــــب اأمامه« وهذا هو �ساأن النظام 

املــــــايل العاملــــــي، »اإذ ل يعدو كونه �ســــــنبوراً 

بال �ســــــمام« ودائماً ح�سب التقرير نف�سه اإن 

الدخل القومي العام بلغ خم�سني األف مليار 

دولر، بينمــــــا بلغت الفقاعات امل�ســــــارباتية 

خم�سني �سعفاً له.

أ�ســــــحى من املحتــــــم على احلكومة  لقد ا

مريكيــــــة حتت �ســــــغط البنــــــوك املنهارة  الأ

والبور�سات املذهولة، اأن تلجاأ اإىل القرو�ص 

زمة امل�ستع�سية باأق�سى  من اخلارج ملواجهة الأ

حد من ال�رشعة. ومل جتد من ي�ستجيب ل�رشاء 

�سنداتها املالية على اخلزينة، بذات ال�رشعة، 

خريا من الدول البرتولية، وذلك على الرغم 

من ت�ســــــاعد ديونها اخلارجيــــــة التي بلغت 

500 مليار دولر، وعجز ميزانيتها لي�ســــــل 

اإىل ذات امل�ستوى تقريباً.



�لعوملة و�أزماتها

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  3922010

وللو�سول اإىل حتقيق ذلك، كان امل�سوؤولون 

مريكيــــــون يلجوؤون، كالعــــــادة اإىل التهديد  الأ

أخــــــرى: »اإنكم متلكون  قنــــــاع تارة ا تارة، والإ

اأر�ســــــدة �ســــــخمة غري م�ســــــتثمرة، ا�ســــــرتوا 

�ســــــنداتنا، وبذلك يعود الزدهار والنمو اإىل 

�سابق عهده.. اإنها مرحلة موؤقتة، فالقت�ساد 

مريكي من اأكرث اقت�ســــــاديات العامل رواجاً  الأ

ومطمعاً«.. ح�سب قولهم.

اإل اأن عامــــــل الثقــــــة ل ينبت من العدم! 

اإنه يرتكز على موؤ�س�سني �ساحلني، ياأخذون 

على عاتقهم جتاه املوؤ�س�سات التي يديرونها، 

ب جتاه اأولده، ابتداء بالعي�ص  م�ســــــوؤولية الأ

�ســــــمن حدود طاقاتهم ومواردهم، واأ�سول 

عادة النظر فيها با�ســــــتمرار،  مرنــــــة قابلة لإ

ورقابــــــة حازمــــــة و�رشيفــــــة من امل�ســــــوؤولني 

احلكوميــــــني. اإل اأن القائمــــــني على النظام 

احلايل، مل يتوانوا عــــــن التدلي�ص والحتيال، 

ظهار ال�سور الرباقة. والكذب لإ

اإنعا�ص  ثالثون عاماً، وال�ســــــاهرون على 

النظام الليربايل اجلديد، يرددون. »اإن هذا 

النظام وحــــــده هو الكفيــــــل بتحقيق املعدل 

مثــــــل للرثوة«،  قــــــوى للنمــــــو، والتوزيع الأ الأ

أيديهم على  ثالثــــــون عاماً وهــــــم يق�ســــــمون ا

قلوبهم )اأو على جيوبهم( »اإّن احلركة العفوية 

�سواق وحدها هي الكفيلة باإعادة التوازن  لالأ

والنظــــــام اإىل ما كان عليــــــه دون ثمة حاجة 

ن يُقرون بالزيادة  لتدخل الدولة« وهاهم الآ

رة،  �سواق، باخلطط املزوَّ اجلنونية املفرطة لالأ

�ســــــعار، بالتواطوؤ بني وكالت  بالتالعــــــب بالأ

ح�ســــــاءات وموؤ�س�سات العتماد والبنوك،  الإ

فال�ســــــات امل�سكوك ب�سحتها،  والك�سوف بالإ

ومن ثم احلتمية التي ل ميكن تداركها.

فاملغالطون واملــــــزّورون للحقائق هم اإذاً: 

امل�رشفيــــــون امل�ســــــتثمرون يف وول �ســــــرتيت 

الذين حولــــــوا العتمادات امل�ســــــكوك فيها، 

واملكت�ســــــبة من الفقراء ومتو�سطي الدخول، 

اإىل اإيرادات مالية معقدة ومت�ســــــعبة. ويليهم 

الذين ينوبون عنهم يف مناطق متفرقة �سمن 

الدولــــــة الواحــــــدة، و�ســــــما�رشة العتمادات 

الرهنية الذين بثوا هذه الرهونات الفا�سدة 

حملياً ودولياً، وهم اأخرياً، ولي�ص اآخراً الدول 

وال�ســــــلطات القائمــــــة على اإعــــــادة التوازن، 

واخلا�ســــــعني اإىل توجيهات بع�ص الباحثني 

أو ال�سحفيني  املرتزقة، واملفكرين اجلامدين ا

رائهم. املت�سبثني بالراأي.. فا�ست�سلموا لآ
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العوملة..

زمة الغذائية والجتماعية والأ

اجلوع واأ�شبابه:

خ�ساع العامل الثالث يف غذائه  تو�ســــــال لإ

ولقمة عي�ســــــه اإىل الغــــــرب، اأطلــــــق خرباوؤه 

املحنكون وال�ســــــليعون بفنون ا�سرتاتيجيات 

، معيــــــاراً للتطــــــور لي�ص فقط ل 
)5(

التجويــــــع

ميــــــت للمقايي�ص العلمية واملنطقية ب�ســــــلة، 

ن�ســــــانية ومعلناً  واإمنا متجنياً على العلوم الإ

ن�ســــــان و�سبل حياته ومل يكن له  حرباً على الإ

أية �سابقة يف التاريخ.. لقد اعتربوا الزراعة  ا

اأول معيار يف بلدان العــــــامل الثالث للتخلف، 

ر�ص الذيــــــن اأطعموا  أبنــــــاء الأ والفالحــــــني، ا

أّمنوا لهم  ال�ســــــعوب منــــــذ اآلف الع�ســــــور وا

مغبة اجلوع واحلاجة والت�ســــــول من اخلارج، 

أ�ســــــد �ســــــعوب العامل تخلفاً..!  اعتربوهم من ا

بينما ا�ســــــتاأثر الغرب بزراعة املواد الغذائية 

الرئي�سية، وت�ســــــديرها، واتباع ال�سعوب يف 

بلــــــدان العــــــامل اأجمع يف تاأمني لقمة عي�ســــــه 

اإليه.

أقــــــدم هــــــوؤلء اخلــــــرباء يف بادئ  لقــــــد ا

مر علــــــى اإقناع احلكام بن�ســــــف احلقول  الأ

واملزارع والب�ساتني، ح�سيلة قرون مما بذله 

بد حتت  جداد من جهود، وطمرها اإىل الأ الأ

�سمنت، ومن ثم اإغداق  �ســــــفلت والإ اأطنان الإ

امل�ســــــاعدات الغذائية عليهــــــم كما لو اأن من 

�رشوط التطــــــور اأن يتبعوا الغــــــرب يف لقمة 

عي�سهم. هذا علماً باأن امل�ساعدات املذكورة 

كانــــــت تتجــــــه للحــــــكام وامل�ســــــوؤولني وكبار 

ال�ســــــباط، من دون الفقــــــراء ومن الطبيعي 

اأن تنقطع امل�ساعدات ويحل حملها املبادلت 

جنبي بعــــــد اأن ترهق  التجاريــــــة بالقطــــــع الأ

البلــــــدان بالديــــــون اخلارجيــــــة وتتوقف عن 

ت�ســــــديدها وبذا اأ�سحت لقمة العي�ص اأف�سل 

و�سيلة لل�سغط على هذه البلدان لتذعن اإىل 

خمططات الغرب امل�ستعبدة..

ومل يكتفــــــوا بن�ســــــف املنتجــــــات الغذائية 

را�سي  الرئي�سية لل�سعوب، بل حّولوا اأف�سل الأ

الزراعيــــــة اإىل زراعــــــة املنتجــــــات التي ترد 

على حاجات م�ســــــانعهم اإ�سافة اإىل الفواكه 

واخل�سار املتجهة خ�سي�ساً لل�سعوب الغربية 

يف غري موا�ســــــمهم، وفر�ســــــوا على �ســــــعوب 

بلدان العامل الثالــــــث تغيري عاداتهم الغذائية 

مبــــــا يتفق مع مــــــا يفر�ص عليهم ا�ســــــترياده 

أ�ســــــحى الغذاء يف البلدان التي  من الغرب وا

كانت تعترب مــــــن »كبار بيــــــوت موؤونة العامل« 

ياأتي على منت البواخــــــر التي متخر البحار 

من اخلارج، واأ�سبح الفالحون الذين ميثلون 
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أرا�سيهم  أرباع ال�ســــــكان، بعدما �سلبت ا ثالثة ا

أ�ســــــبحوا  ون�ســــــفت حقولهم وحما�ســــــيلهم، ا

أو  م�رشدين معدمني تغ�ص بهم براكات املوت ا

كالهياكل العظمية تتحامل على نف�ســــــها اإىل 

خري. مثواها الأ

ارتفاع اأ�شع���ار البرتول، وزيادة اأ�شعار 

املواد الغذائية

أ�سعار البرتول لعام 2002 بعد  مع ارتفاع ا

، �سارع 
)6(

ع�رشين عاماً من الهبوط املتوا�سل

أ�ســــــعار املــــــواد الغذائية  املرابــــــون اإىل زيادة ا

ب�ســــــكل فاح�ص، متذرعني باحلجج الواهية 

التالية:

- زيادة الطلب عن العر�ص.

أ�ســــــعار املنتجــــــات البرتولية  - ارتفــــــاع ا

�سمدة. كاملبيدات والأ

- �ســــــوء املوا�سم والت�ســــــحر يف البلدان 

ال�سائرة يف طريق التطور.

- ولدة طبقة متو�سطة يف كل من ال�سني 

والهند.

رقام للعام املذكور، ك�ســــــفت عن  اإل اأن الأ

حما�سيل وافرة تتجاوز العر�ص كما اأن ارتفاع 

أ�سعار البرتول وم�ســــــتقاته مل تكن اإل حججاً  ا

أ�ســــــعاره  واهيــــــة كاملعتاد علماً باأن انخفا�ص ا

أ�سعار  يف ال�ســــــابق مل يكن مقروناً بانخفا�ص ا

املواد الغذائية، بــــــل على العك�ص، بارتفاعها 

املتوا�سل..

أ�سعار  لقد كان ال�سبب الرئي�سي لرتفاع ا

املواد الغذائية، جُتاه امل�ســــــاربني للم�ساربة 

على املواد الغذائية الرئي�سية كاحلبوب عن 

طريق اإبرام عقود يعود توقيعها اإىل �ســــــنوات 

�ســــــابقة لتواريــــــخ ت�ســــــديدها، اأي يف الوقت 

�سعار على درجة كبرية من  الذي كانت فيه الأ

النخفا�ص، اآملني بيعها يف امل�ستقبل باأ�سعار 

باهظة.

أ�ســــــعار القمح  ويف الواقع، لقد ارتفعت ا

رز  أ�ســــــعار الأ أما ا مبعــــــدل 120% عام 2007 ا

�سعار عام 2005. وح�سب  فبلغت �ســــــعفها لأ

البنــــــك الــــــدويل، بلغــــــت الزيادة الو�ســــــطية 

�ســــــعار املواد الغذائيــــــة جمتمعة 83%. ومع  لأ

هذا الرتفاع ن�سبت امل�ساعدات، وا�ستفحل 

اجلوع.. !

وكان ل بد لربنامج الغذاء العاملي املكلف 

بتغذيــــــة 73 مليون ن�ســــــمة مــــــن اأفقر بلدان 

العامل، من املطالبة مب�ساعدات اإ�سافية تبلغ 

أنه مل يح�سل اإل على  500 مليون دولر. اإل ا

الن�ســــــف، اإذ اعتــــــربت مبالغا فيهــــــا..! هذا 

جمايل ل يكاد يوازي ما  علماً باأن املبلــــــغ الإ

كلفته عدة �ساعات من احلرب على العراق، 
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ون�ســــــبة زهيدة جداً )1000/1( مما تقدمه 

نقاذ النظام  الدول املذكورة كم�ســــــاعدات لإ

أبعد من ذلك، اإنه  امل�رشيف، واإذا ما ذهبنــــــا ا

ل يتعــــــدى 13% من املبالغ التي اأغدقت على 

جون بول�سن رئي�ص ال�ســــــناديق امل�سارباتية 

فال�ســــــات املتوقعة  العقارية، ثمناً لنبوءته بالإ

مريكيني  التي �سوف ت�ســــــيب املاليني من الأ

زمة العقارية املرتقبة. من جراء الأ

ومع اعرتاف خرباء �سندوق النقد الدويل 

بخطورة املجاعات القائمــــــة واملرتقبة، فلم 

يجدوا لها من حلول �سوى الجتاه اأكرث فاأكرث 

اإىل ت�ســــــجيع التجارة اخلارجيــــــة وعمليات 

ال�ســــــوق..! وما علينا اإل اأن نروي �ســــــخرية 

ال�ســــــاعر ليوفريي يف هــــــذا املجال: »للتمكن 

مال ال�سائعة، ل بد لنا من التفتي�ص  من بيع الآ

عن �سيغة« وقد وجدناها على ما يبدو..!

أ�ســــــيف املثــــــل العربــــــي القائل:  واإننــــــي ا

»وداوها بالتي كانت هي الداء..«.

أخــــــرياً، وبعــــــد ما يزيد علــــــى قرن من  وا

تهــــــدمي القطاع الزراعي وخا�ســــــة املنتجات 

الغذائية الرئي�ســــــية يف بلــــــدان العامل الثالث، 

وا�ســــــتئثار الدول الغنية بتنميتــــــه واحتكاره، 

اأعلن البنــــــك الدويل، الذي كان خرباوؤه، اأول 

من ح�ص بلدان العــــــامل الثالث على مواجهة 

املجاعات عــــــن طريق زيــــــادة النفتاح على 

العامل اخلارجي، ودعم املبادلت اخلارجية، 

أعلــــــن، يف تقريره لعــــــام 2008 حول التطور  ا

والنمو، اأهمية القطاع الزراعي يف مكافحة 

اجلــــــوع والفقر دون دعوة هــــــذه البلدان اإىل 

تاأمني ا�ستقاللها الغذائي، الذي جاء حديثاً، 

مريكي  ولــــــو متاأخراً على ل�ســــــان الرئي�ص الأ

أوباما.. ا

زمة الجتماعية، ونظام ال�شوق: الأ

اإن كان ل بد لكل موؤ�س�سة من املوؤ�س�سات 

نتاجية الكربى، لكي ت�سمن لنف�سها الق�سم  الإ

أ�سواق العامل  رباح اأن تغزوا معظم ا كرب من الأ الأ

متناف�ســــــة فيما بينها. وو�سولً اإىل تخفي�ص 

كرب يف املناف�ســــــة-  نتاج، -العامل الأ كلفة الإ

دون اأن ت�ســــــطر اإىل نقل اإنتاجها وو�ســــــائل 

خرى.. وخا�سة الفقرية  اإنتاجها اإىل البلدان الأ

جور املتدنية، مل جتد اأمامها من  منها ذات الأ

و�سيلة �سوى ا�سطياد اليد العاملة لديها عن 

جور واحلرمان  طريق الت�رشيح، تخفي�ص الأ

مــــــن امل�ســــــاعدات الجتماعيــــــة. واإمعاناً يف 

اإفقارهــــــا حملتها الق�ســــــم املرتتب عليها من 

ال�سمان ال�ســــــحي والجتماعي، اإ�سافة اإىل 

�سافية، وقد متخ�ص عن اإفقار  ال�رشائب الإ

اليد العاملــــــة، واإثقال كاهلهــــــا بال�رشائب، 
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ا�ســــــتفحال مديونية العاملني لتتجاوز %100 

من الدخــــــل القومي عــــــام 2007 لقاء %63 

عام 1998، وتوقفهم عن ت�سديد ديونهم لي�ص 

فقط يف اأمريكا، بل يف اأوروبة اأي�ساً. 

ومــــــن نافل القول الدعــــــاء باأن ما فقده 

العاملون يف البلدان املتطورة ا�ســــــتفادت منه 

الفئة العاملة يف البلــــــدان احلديثة التطور، 

كال�ســــــني والهند..! اإنــــــه- يف الواقع قد زاد 

غنياء اجل�ســــــعني الذين �ســــــجلت  من غنى الأ

رباح %7.6  ح�ساباتهم زيادة فاح�ســــــة يف الأ

من الدخل لعــــــام 2007، لقــــــاء 2.9% لعام 

.1985

اإن هــــــذا النفجار يف الدخول كان خلف 

زمــــــات املاليــــــة والقت�ســــــادية املتعاقبة،  الأ

طاحة  وخلف اإفقار ال�سعوب كل ال�سعوب، والإ

باملبادلت التجارية نتيجة نق�ص ال�ستهالك 

وتدين ال�سادرات. اإنها احللقة املفرغة..!

اأما امل�ســــــتفيدون -مما ل �سك فيه- فهم 

أولئك الذين اهتدوا بغرا�ســــــتهم اأن يذهبوا  ا

باأرباحهم اإىل مكان اأمني، على ح�ساب النظام 

خرية. أنفا�سه الأ الليربايل احلر الذي يلفظ ا

فنظام احلماية القت�سادية- يف الواقع- 

اأخذ ي�ستعيد بريقه من جديد.

ومــــــن اجلديــــــر بالذكر يف هــــــذا املجال 

ا�ستعادة التحول الذي طراأ على القت�سادي 

الكبري، جون كينـز، الذي انتقل من م�ستب�سل 

يف الدفــــــاع عن نظام احلرّية عام 1920 اإىل 

نظــــــام احلمايــــــة والكتفاء الذاتي الن�ســــــبي 

 وكذلك ما �رّشح 
)7(

اعتباراً من عــــــام 1933.

 الذي رافق الرئي�ص 
)8(

مريكي به القت�سادي الأ

أوباما يف زيارته حديثاً اإىل م�رش،  مريكي ا الأ

�ســــــبوعية«: »اإنني  اإىل جملــــــة »العامل اليوم الأ

ل اأرى ما يدعــــــو للتفاوؤل من اأن التحرر من 

�سيطرة الدولة على القت�ساد يف بلدان العامل 

الثالث، �سوف يقفز بهذه البلدان اإىل م�ساف 

البلــــــدان املتطورة، وو�ســــــع حد للر�ســــــوات 

داري فالر�ســــــوات والروتني هما  والروتني الإ

أي�ســــــاً من امل�ســــــاكل الكربى التي يعاين منها  ا

القطــــــاع اخلا�ــــــص، كما اأن �رشعــــــة الدخول 

واخلروج، والحتيالت يف نظام ال�سوق حتول 

دون ال�سيطرة على حتقيق التوازن العفوي.. 

يف العمليات املاليــــــة وانتظامها« ومهما قيل 

يف جناعة نظام احلمايــــــة يف دعم العاملني 

يف الدفــــــاع عن حقوقهم مــــــن قبل البع�ص، 

وعدم جناعته يف التاأثري على نفو�ص املرابني 

اجل�ســــــعة ومنح العاملني حقوقهم امل�رشوعة، 

خــــــر، فــــــاإن التبعية  مــــــن قبــــــل البع�ــــــص الآ

أو اأو�سلوا  امل�ستفحلة التي و�سل اإليها العامل، ا
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العامل اإليها..، قــــــد جعلت من نظام احلماية 

فر�ساً للحرمان والتق�سف لي�ص اإل..!

و�ســــــيبقى العامل يتخبط بني املد واجلذر، 

من حماية اإىل حرية، وبالعك�ص، اإىل اأن تنفد 

اآخر نقطة من البرتول ويفر�ص نظام الكتفاء 

الذاتي احلاد نف�سه على العامل مع كل ويالته 

من التبعية للخارج، وخا�سة باملواد الغذائية 

الرئي�ســــــية، على البلدان التي مل يدعوا لديها 

ما تكفي نف�سها بنف�سها.. وهذا ما يقودنا اإىل 

زمة الأخالقية املتف�ســــــية على امل�ستويات  الأ

كافة.

خالقية زمة الأ الأ

خالقيــــــة ل تقت�ــــــرش فقط  زمــــــة الأ فالأ

على جمرد التع�ســــــف يف حتقيــــــق مزيد من 

رباح، واإمنا تعني الرتاكم الفاح�ص للرثوة،  الأ

والطرق التي يتم من خاللها احل�سول على 

هذه الرثوات، وفقــــــدان العدالة الجتماعية 

فعلى �ســــــبيل املثال، اإن ال�سفة املطلقة على 

أنهــــــا »جنة اخللد« تعود بالدرجة  الدامنرك ا

يف  الناجحــــــة  الدولــــــة  فعاليــــــة  اإىل  وىل  الأ

حتقيق العدالة الجتماعية، وتوزيع الدخول 

أية فروق بني طبقات ال�سعب  ب�ســــــكل ل يدع ا

الدامنركي.

ومــــــن العبث مبكان اأن تلهــــــث دول العامل 

الثالــــــث باجلري للحــــــاق بالبلدان امل�ســــــماة 

باملتطورة، وحماكاتها يف طريقة عي�سها. فهذه 

على الذي يحتذى به،  البلدان لي�ست املثل الأ

وهي مل حت�ســــــل على هذه الــــــرثوات اإل من 

جراء ا�ستغالل بلدان العامل الثالث و�سعوبها، 

ن وقد ن�سبت موارد تلك البلدان، هاهي  والآ

تغو�ــــــص يف اأزماتها وجتــــــر خلفها دول العامل 

اأجمع التــــــي �ســــــللتها اإىل الهاويــــــة. وكرتنا 

ر�سية ال�سغرية اإىل التلوث والندثار.. الأ

وهذا ما يقودنا اإىل اأزمة الطاقة وتلوث 

البيئة.

اأزمة الطاقة، وتلوث البيئة

يقــــــول املثل. »لول املاء ملا وجدت احلياة 

ر�ص« وميكننا اأن نوؤكد: لول البرتول  على الأ

ملا متتع الغرب باأ�سباب الرفاهية والزدهار 

كافة.

فمنذ مــــــا يزيد على مدة قــــــرن، والعامل 

الغربي يرفل باأ�ســــــباب الرفاهية وال�ســــــعادة 

كافة، بف�ســــــل ا�ســــــتغالله للرثوات الطبيعية 

أ�ســــــها البــــــرتول وباأ�ســــــعار زهيدة ل  وعلى را

تاأخــــــذ بالعتبار اأهمية هــــــذه املادة النادرة، 

أي�ســــــاً  واحليويــــــة، وغري املتجــــــددة وامللوثة ا

للبيئــــــة. فاإذا مــــــا عدنــــــا اإىل الع�رشينات يف 

القرن املا�ســــــي، جنــــــد اأن كلفة ا�ســــــتخراج 
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الربميل من اململكة العربية ال�ســــــعودية كانت 

ل تتجاوز عدة �سنتيمات، وهي التي اتخذت 

أ�سا�ســــــاً لتحديد �سعر املردود و�سمح للبلدان  ا

الغربية اأن ت�ســــــتاأثر بهذا املنبع الغني وتبدده 

ب�رشعة يف م�ساريعها التنموية ال�رشيعة النمو 

واملت�ســــــارعة با�ستمرار، وم�ســــــاريع التطوير 

والتحديث التي فر�ســــــتها علــــــى بلدان العامل 

أ�ساً  �سا�ســــــية را الثالث كافة، قالبة بنياتها الأ

على عقب، م�ستعي�ســــــة عنهــــــا باآلت الغرب 

أدواتــــــه، وعن الطاقــــــة الب�رشيــــــة الدائمة  وا

و املتوافــــــرة بكــــــرثة، النظيفة والرخي�ســــــة، 

بالطاقــــــة البرتولية النادرة وامللوثة والنافدة، 

كما ذكرنا.

واإذا كان ل بــــــد مــــــن انتظــــــار الظروف 

أ�سعار  ال�سيا�سية والقت�سادية املواتية لزيادة ا

البــــــرتول عام 1973 لي�ســــــل مــــــن 3 اإىل 40 

دولر عــــــام 1979 والذي اعتربه الغرب اأكرب 

اأزمة يواجهها ا�ســــــطرته للتفتي�ص عن بدائل 

له والقت�ســــــاد يف ا�ستهالكه. اإل اأن الهبوط 

احلاد الذي تاله منذ عام 1982، والذي دام 

ملدة ع�رشين عامــــــاً، قد هبط به اإىل ما دون 

كلفة ا�ستخراجه )بني 10 و7 دولر للربميل(، 

مما �ســــــجع الغرب على تبذيــــــره وهدره من 

زمة القت�ســــــادية  جديد. ومع ا�ســــــتفحال الأ

احلاليــــــة )2007-2008( وتعــــــرث الو�ســــــول 

اإىل مــــــادة بديلة بذات الطاقــــــة، والتوقعات 

املت�ســــــائمة لنفــــــاده )بــــــني 15 اإىل 40عاماً(، 

أ�سعار البرتول عام 2002 اإىل خم�سة  قفزت ا

أ�ســــــعاف ما كانت عليه)9( دون اأن تنعك�ص  ا

علــــــى الطلب عليه بالتــــــدين، خالفاً لنظرية 

العر�ــــــص والطلب، ذلك اأن البلدان البرتولية 

اأذعنت للغرب بزيادة اإنتاجها ظناً منها اإنقاذ 

القت�ســــــاد العاملي الــــــذي مل يكن، يف الواقع، 

ثمــــــة حاجة لذلك مع اأزمته ال�ســــــديدة. وما 

أحــــــرى بالبلدان البرتولية اأن تدرك ولو  كان ا

موؤخراً اأن اإنقاذ القت�ساد العاملي يكمن، يف 

احلقيقة، يف اقت�ســــــاد البرتول واحلد كثرياً 

طول  مــــــن اإنتاجه لكي يكفي العــــــامل اأجمع لأ

مدة ممكنة والتخفيف من كوارثه ونكباته..

اإن نفاد البرتول، ل يقل -يف الواقع- خطراً 

على العامل اأجمع من خطر قنبلة هريو�سيما.. 

ن اأن يدخل تعديالت  والغــــــرب مدعو منذ الآ

جوهرية على طريقة حياتــــــه وعاداته. اإنها 

مانيه واأطماعه يف اأن يبقى  نهاية ال�ســــــوط لأ

بد باأ�سباب الرفاهية والراحة  متمتعاً اإىل الأ

خطار التي �ســــــوف  والغنى كافــــــة. اإل اأن الأ

تتمخ�ــــــص عن نفاد البــــــرتول يف بقية اأرجاء 

العامل، الذي اأ�سبح تابعاً له وللطاقة البرتولية 
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على حد �سواء، مدمرة للغاية، لدرجة يتعذر 

معها الو�سول اإىل اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه، بعد 

بد  تدمــــــري البنيات الذاتيــــــة وطمرها اإىل الأ

�سمنت. �سفلت والإ حتت اأطنان الإ

وما يقال عــــــن اإمكانية املواد البديلة يف 

حالل حمله، فمح�ص ت�ســــــليل وذر الرماد  الإ

يف العيــــــون.. فاملواد البديلة، عدا عن كونها 

زهيدة الطاقة وحمدودة املفعول، فهي تابعة 

)10(
للبرتول يف اإنتاجها.

والطاقة النووية امل�ستمدة من اليورانيوم، 

أي�ســــــاً مهدد  أي�ســــــاً موؤقتة فاليورانيوم ا هي ا

أنه باهظ  بالنفــــــاد لرمبا قبل البــــــرتول، كما ا

الكلفة )اإنه وراء العجز الفاح�ص يف ميزانيات 

البلــــــدان املنتجــــــة( واأكرب ملــــــوث للبيئة. اأما 

الطاقة الدائمة ال�سادرة عن ال�سم�ص والرياح 

وغريهــــــا فهي �ســــــعيفة وحمــــــدودة الفائدة 

وال�ســــــتعمال وغري قابلة للنقل والت�سويق اأما 

امل�ســــــتخرجة مــــــن احلبوب فمــــــن املمكن اأن 

حتل م�سكلة املوا�ســــــالت على ح�ساب قوت 

أ�سد  أنها تخلق م�سكلة اإن�سانية ا ال�ســــــعوب اإل ا

�رشاوة وفتكاً بال�رش، وهي ا�ســــــتفحال اجلوع 

واملوت جوعاً.

حــــــوال كافــــــة، فاإننــــــا ل نتوقع اأن  يف الأ

باإمــــــكان طائرة حربيــــــة اأمريكيــــــة اأن تقلع 

بو�ساطة بيل كهربائي، اأو حزمة نفايات. واإن 

كان يف ذلــــــك ما ينقذنا مــــــن حروبها ولكن، 

كيف يت�ســــــنى تاأمني املواد الغذائية الرئي�سية 

كرب من �سعوب العامل الذين تتوقف  للق�سم الأ

حياتهم على البواخر ال�ســــــخمة املحملة بها 

والتي متخر عباب املحيطات على الدوام؟!

اأزمة البيئة

اإن دواعي الربح الدائم والزائد قد حالت 

دون حتريك اأي دافع اإن�ســــــاين لدى احلكام 

املت�ســــــلطني، وغ�ســــــت على ب�ســــــائرهم. فلم 

يدركوا اأن حل امل�ســــــكلة يكمن يف القت�ساد 

يف املواد الطبيعية وعــــــدم تبديدها، واحلد 

من ال�ســــــتهالك بدل زيادته، و)هو املق�سود 

بالذات من مفهوم علم القت�ســــــاد(، واإنقاذ 

الطبيعــــــة والبيئة من ا�ســــــتفحال التلوث وما 

)11(
يتمخ�ص عنه من كوارث ونكبات.

ن�ســــــان مل يتوقف عن  فمنذ القــــــدم، والإ

حتديه للطبيعة وتعليمها درو�سها على الرغم 

من الدرو�ص القا�ســــــية التي لقنته اإياها. اإل 

اأن احل�ســــــارة احلديثة هذه قــــــد بالغت يف 

ا�ستهتارها، حتى ثارت ثائرة الطبيعة وبالغت 

عا�سري، والزلزل والتيارات  يف انتقامها، فالأ

البحرية الهوجاء، وانفجار الرباكني، وتفتت 

اجلبــــــال وغور الوديان، يف كل بقعة من بقاع 

يام. العامل، يكاد ل يخلو منها يوم من الأ
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اإن الدرا�ســــــات والتوقعــــــات مل تق�رش عن 

أنــــــه ل بد من احتدام �ســــــدة  خطــــــار، اإل ا الأ

 )12(
البالء لكي ي�سمع ال�سماء.( 

املاليــــــة  زمــــــة  لالأ كان  مــــــا  واإذا  هــــــذا، 

والقت�ســــــادية احلالية بع�ص الف�ســــــل، فما 

نتاج غدت  ن زيادة ال�ستهالك والإ ذلك اإل لأ

بحكم امل�ستحيلة )مرغم اأخاك ل بطل، كما 

يقــــــول املثل(. اأي كان ل بــــــد للعامل اأجمع من 

اأن تداهمه الكوارث من كل جانب، كي يثوب 

�سف..  الطامعون اإىل �ســــــوابهم. ولكن مع الأ

وان.. بعد فوات الأ

ومع ذلك، ل بد من ال�ستفادة من املا�سي، 

وان  حياء احلا�ــــــرش، ولو جاء بعد فوات الأ لإ

واإل فالكائن احلي مهدد كبع�ص احل�رشات، 

باأن يبيد ذاته بذاته..

فالتحديــــــات التي تواجه العامل يف الوقت 

احلا�رش، والتي يتوقع اأن ت�ستفحل يف القريب 

العاجــــــل، ع�ســــــية على احللــــــول.  فتحقيق 

أو اإيجاد  التخل�ــــــص من التبعيــــــة للبــــــرتول، ا

بدائــــــل مماثلة، ما زالت بعيدة املنال، مع كل 

مــــــا يرافق ذلك من العوائق الع�ســــــيبة التي 

ت�سيب بال�سلل نواحي احلياة كافة.. كما اأن 

حتقيق ال�ستقالل يف تاأمني املواد الغذائية، 

)الكتفاء الذاتي الغذائي(، خا�سة يف بلدان 

فق  العامل الثالــــــث، ل يلوح منه اأي اأمل يف الأ

فالقطاع الزراعي يف البلدان الغربية يحتاج 

يف حــــــال نفاد البرتول - ح�ســــــب التقديرات 

 اإىل مئــــــات العاملني اليدويني 
)13(

احلديثــــــة-

�ســــــعاف لبلدان العامل  الفنيــــــني. وع�رشات الأ

الثالث بعد اندثار هــــــذا القطاع، وانقرا�ص 

العاملني فيه، �ســــــواء باإرغامهم على الهجرة 

اإىل املدن لرفع ن�سبة �ســــــكانها والقفز فجاأة 

بذلك اإىل م�ســــــاف البلــــــدان املتطورة.. كما 

أو ب�ســــــوقهم اإىل بــــــراكات املوت  يوهمــــــون.. ا

فاملوت جوعاً وت�رشيداً

�ش����دق املثل القائل: »ل خري يف اأمة ل 

تاأكل مما تنتج، ول تلب�س مما ت�شنع..«.

فقليل من املتع املادية.. وكثري من ال�سعادة 

ن�سانية والروحية.. الإ

غنياء  �سالمية« لع��ام 1985 بعنوان: »البوؤ�س��اء واجلائعون.. يف بل��د الأ انظ��ر مقالن��ا املن�س��ور يف جملة »الوح��دة الإ  -1

التكنولوجيني..«.

انظ��ر مقالنا املن�س��ور يف جملة العامل يف لندن يف 2 �سب��اط لعام 1985 بعنوان: »النتعا���س القت�سادي يف اأمريكا،   -2

الهوام�ش
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حقيقة اأم خداع؟« )ت�سجيع ريغان امل�ساربني يف البور�سات على ح�ساب ال�سعب«.

انظ��ر حما�سرتنا يف جامعة اأوتاوا يف كندا، يف كتابنا »العوملة يف النظم القت�سادية احلديثة، والتفتي�س عن طرق بديل   -3

لع��ام 1996 �سفحة 38-44، باللغ��ة الفرن�سية، ومقالنا املن�سور يف جريدة ال�سفري لع��ام 1997 بعنوان: »200 مليار 

�سيوية.. وانفجار فقاعاتها«. دولر م�ساربات النمور الآ

انظر كتابنا: »العوملة، بداية ونهاية« �سفحة: 61.57، دار الفارابي بريوت، 2007.  -4

انظر كتاب �سوزان جورج: »املخططون للجوع«.  -5

انظر كتابنا: »العوملة، بداية ونهاية« �سفحة 187-85.  -6

انظر جيم كين�ز: النظرية العامة لكين�ز.  -7

مريكي  مريكي: جيم: كالربيل خالل زيارة الرئي�س الأ �سبوعية: داخلة مع القت�س��اد الأ انظ��ر جملة العامل اليوم الأ  -8

اأوباما اإىل م�سر.

هذا علماً باأن قدرته ال�سرائية -نظراً لرتفاع اأ�سعار امل�ستوردات مبا يزيد على ع�سر اأ�سعاف اأ�سعار �سادرات البرتول-،   -9

كانت عام 1980 دون م�ستواها لعام 1973، وعام 2007 دون م�ستواها لعام 1982..!!

10- انظر املرجع ال�سابق، �سفحة 138.

11- انظ��ر مداخلتن��ا يف املوؤمتر ال��دويل الذي عقد يف جمل�س ال�سي��وخ يف فرن�سا ملعاجلة اأزمات النم��و القت�سادي، واأي 

اأ�سلوب للنمو ميكن اقرتاحه لفرن�سا.

12- اق��راأ كتابنا: »التكنولوجيا احلديث��ة، الديون واجلوع ورمبا نهاية العامل« باللغة الفرن�سي��ة لعام 1985، وباللغة العربية 

لعام 1996.

13- انظر امللحق رقم 1 يف كتابنا »العوملة بداية ونهاية« �سفحة 166: مقابلة مع الفيل�سوف الفرن�سي: مي�سيل �سبري، ع�سو 

�ستاذ يف جامعة كاليفورنيا. كادميية الفرن�سية، والأ الأ
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ُولد مع الكلمة.. وهو ما يزال فتى �صغرياً..

أ ويتاأمل،  كان جال�صاً حتت �ص������جرة التوت يف باحة منزله، يف القرية، يقرا

أ يكتب: حني بدا

يا توتَة الدار يا ع�شفوَرها ال�شادي

ُرّدي عليَّ فتوحاتي واأجمادي

اأديبة وباحثة واأ�ستاذة جامعية

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

�سليمان العي�سى والكلمة

❁
د. ملكة �أبي�ض
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ويتحدث عن فقراء قريته:

اأال اأيها الفقراُء موتوا

لُكْم يف جنة الفردو�ِس قوُت

لقد ُبنيْت لكْم َثمَّ البيوُت

وكو َثركم بها يجري �شهّيا

ويرك�ض اإىل قريبته ال�صغرية، ويقول لها 

أبوه  بنََف�ٍض متقطع: اإنه يكتب �صعراً كما يفعل ا

ال�صيخ اأحمد.

ُهرعت ال�صغرية اإىل ال�صيخ اأحمد ونقلت 

له اخلرب. فباركه الوالد ال�ص������اعر، واأو�ص������اه 

بحفظ ما يكتب.

هذه ق�ص������ة بداية الكلمة عند �صليمان.. 

البداية التي ر�صمته �صاعراً.

❁    ❁    ❁

يام.. وكتب ق�ص������ائد عديدة،  وم������ّرت الأ

ألقاه������ا يف اأنطاكي������ة يف مدر�ص������ة العّف������ان  ا

البتدائية، ويف نادي العروبة، ويف املظاهرات 

العامة، دفاعاً عن وطنه ال�ص������غري، حني قرر 

ال�ص������تعمار �صلخه عن اأمه �ص������ورية واإحلاقه 

برتكيا.

وبعد هجرته من اللواء، كتب الق�ص������ائد 

ت فيه  ألقاه������ا يف كل م������كان حطَّ احل������ّرى وا

قدم������اه: الالذقية، دم�ص������ق، حل������ب، بغداد، 

اجلزائر، تون�ض، مراك�ض..، دعماً للق�ص������ايا 

الكربى التي �ســــــغلت الوطن العربي: اللواء، 

فل�ســــــطني، احلرية، ال�ســــــرتاكية، ول �سيما 

الوحدة العربية، حتى تّوج �ســــــاعراً للعروبة، 

وبلغ �سوته اأرجاَء الوطن العربي من املحيط 

اإىل اخلليج، ورّددت ق�سائده املاليني.

وحــــــني وقعــــــت الكارثة الكــــــربى 1967، 

خانته الكلمة �ســــــهوراً َح�ِسبَها النهاية. ثم ما 

�ســــــلوب  لبثــــــت اأن عادت اإليه مع تغيري يف الأ

والنــــــربة.. ذلك اأن جمهورهــــــا مل يعد الكبار 

الذيــــــن عانوا ما عاناه، ومل تُ�ســــــف جراحهم 

برياء الذيــــــن يبداأون  بعد، بــــــل ال�ســــــغار الأ

احلياة، وكلهم اأمل بامل�ســــــتقبل. ف�سار معهم 

يف الطريق، وملا يزل.

ورمبا كانت تلك ولدة ثانية.

أراده ال�ساعر من الكلمة؟ ولكن ما الذي ا

واإىل اأي حد جنح يف ا�ستخدامها لتحقيق 

اأغرا�سه؟

يف ديوانــــــه »ثمــــــالت« الذي �ســــــدر عام 

1997، جند ق�سيدة �ســــــغرية يخاطب فيها 

الكلمة قائاًل:

با وهبناِك ما�شئِت.. َغ�ّس ال�شِ

ووهَج الربيع.. ودفء ال�شتاْء

اأقمناِك ج�رصًا عربنا عليِه

اإىل ما َح�شبناُه ُحْلَم ال�شماْء
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َلهثنا.. َلهثنا وراء احلروِف

برياْء وكنا قرابيَنِك الأ

فماذا ُترى اأنِت اأعطيتنا؟

ُقني يف اخلفاْء �شوؤاٌل يوؤرِّ

كانت النك�ســــــارات تتالحــــــق، واخليبات 

أ�سبه ب�رشخة يف واد. ترتاكم، والكالم عنها ا

فيجيب على ل�ساِن الكلمة قائاًل:

اأعرُف املرارَة التي جترُح حلَقَك

واأنَت متدُّ َيَدَك.. لتعانَقني

وتطلَقني.. فرا�شات ملونة

طفال.. متالأُ دروَب الأ

اأو اأمطارًا َتِعُد باخل�شب والثمر

ثم اأعوُد اإليَك.. ُجذاذاٍت من حلمَك،

رقات.. مبعرثًة يف الطُّ

مل اأُعِطَك �شيئًا..

ول اأ�شتطيع اأن اأعطيَك

غرَي مفتاٍح �شغري

تفتُح به املدَن امل�شفحَة باحلديد

وتزرُعها بالزهر والع�شافري

هل كنُت بخيلة؟

الواقع، اأن الكلمة مل تكن بخيلة مع �سليمان 

العي�ســــــى. فقد ظل َطوال حياته »يقاتل بها، 

يدافع بهــــــا عن وجوده املهــــــدد، ويحاول اأن 

يحدد بها هويته، وير�ســــــم طريقه، ويزحزح 

خمالــــــب الغزو والغزاة عن جلــــــده« كما قال 

هداف كانت ماثلة يف كل  ذات مرة. وهذه الأ

ما كتب �سعراً ونرثاً، للكبار وال�سغار.

وحني عــــــادت اإليه الكلمــــــة بعد 1967، 

واأعطته هــــــذا املفتاح ال�ســــــغري، �رشعان ما 

عمال التــــــي ن�رشها –ومازال  فتــــــح به كل الأ

أنا�ســــــيد وم�رشحيات  ين�رشها- لل�ســــــغار من ا

ر�ص  وق�ســــــ�ص موؤلفة ومعربــــــة، زرع بها الأ

العربيــــــة كلها زهــــــراً وع�ســــــافري ، كما فتح 

بــــــه »الثمالت للكبار، وهي خم�ســــــة دواوين 

حاول فيها �ســــــق درب جديد للكلمة تت�سدى 

للجدران امل�سفحة باحلديد بطريقة هادئة 

نه  أ�ســــــماها »الثمالت« لأ غري مبا�رشة. وقد ا

أنها قاومت  خرية. اإل ا كان يظنها كلماتــــــه الأ

ول يف معركــــــة البقاء،  وبقيــــــت �ســــــالحه الأ

فكتب بعدهــــــا: الكتابة بقاء، وكتاب احلنني، 

وهم�سات ري�سة ُمتَْعبة..

❁    ❁    ❁

ن اأمام كتاب جديد بعنوان: كي  ونحن الآ

اأبقى مع الكلمة، ي�سهد على هذا البقاء.

أ ال�ساعر الديوان مبقدمة يرجع فيها  يبدا

اإىل الوراء، اإىل بداية الكتابة ال�سعرية لديه، 

في�ســــــتعيد ملحة من م�رشحيتــــــه: اأحكي لكم 

طفولتي يا �سغار، يقول فيها:
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�شغريًا كنُت حني بداأُت

اأكتُب، اأكتُب الكلمة..

نًة ًة، ملحَّ ُمنغمَّ

ُد الكلمة تكاد تغرِّ

ويتحدث عن دور الكلمة:

هي الكلمة

ت�شرُي فرا�شًة حينًا

وقندياًل على الَعَتمة

وقنبلًة تردُّ كتائَب العدوان ُمنهزمة

اإذا كانت بهمِّ النا�ِس،

ع�شاب ُملتحمة بالأ

ول: وعما كتبه يف ديوانه الأ

غنيُت تعا�شَة �شيعتنا

لُت تبا�شرَي الغ�شِب �شجَّ

وحملُت اإىل الغيم ال�شكوى

وهتفُت، هتفُت: اأنا عربي

ثم يق�ســــــم الديوان اإىل ثالثة 

طفال، ال�سعر والنرث،  أق�ســــــام: الأ ا

حوار مع الرتاث.

نا�سيد  ول، يجمع ال�ساعر الأ يف الق�سم الأ

خرية. فقد  طفال يف الفرتة الأ التي كتبها لالأ

حظي ال�سغار مبكانة خا�سة يف نتاج ال�ساعر 

حتى اأ�سبح ما كتبه لل�سغار ي�ساهي ما كتب 

نا�سيد ب�سورة  للكبار كماً وكيفاً، مع متيز الأ

مكانات الوا�ســــــعة التي تعطيها  خا�ســــــة، لالإ

لل�ســــــاعر يف عر�ســــــها وتلوينها. فقد يقولها 

أو الطفــــــل، وقد يقولها  على ل�ســــــان الكبري ا

أو النبات،  على ل�ســــــان كائن اآخر كاحليوان، ا

أو البحر.. اإ�ســــــافة اإىل املو�ســــــيقا  أو القمر، ا ا

يقاع، وتنوع املو�سوعات. يتجلى ذلك يف  والإ

عناوينها، ومنها: ماما وبابا، الوليد اجلديد، 
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البحر يقول، العيد و�ســــــديقتي ال�ســــــغرية، 

لوان، ب�ســــــاط هيفاء، �سغرية تقول  مباراة الأ

�سعراً..

وهذا مقطع من ب�ساط هيفاء:

َوْر هذا ب�شاٌط رائُع النقو�ِس وال�شُ

حديقٌة

فيها الع�شافرُي وفيها الزْهُر والثمْر

فهذه �شجرُة الليموْن

وراُق والغ�شوْن ُك اأن حتكي بها الأ تو�شِ

ويف الب�شاِط �شورٌة جلدوٍل �شغرْي

يجري وي�شقي كلَّ �شيٍء ماوؤه النمرْي.

والق�ســــــم الثاين: ال�سعر والنرث، جمموعة 

خواطر قالها ال�ساعر يف منا�سبات �سخ�سية 

أو ثقافية. ا

أثراً  فهناك منا�ســــــبة �سخ�ســــــية تركــــــت ا

عميقاً يف نف�ص ال�ســــــاعر، واأعطت الديوان 

مقطوعة بعنوان »�ســــــاعر ونحــــــات«. كتبها 

�ســــــليمان حني ات�ســــــل به نحات �ساب ا�سمه 

قدم  أود اأن اأزورك لأ اإياد البالل، وقال لــــــه: ا

متثالً ن�سفياً �سنعته لك تعبرياً عن حبي:

ومما تقول املقطوعة:

»لل�شندياِن جذوٌر يف ق�شيدتِه

ولل�شماِء عبرٌي يف قوافيِه

وللع�شافرِي لغٌو..

كلما �رصدْت

حكايٌة منه.. يرويها وترويه..

وميد يده اإىل هذه الق�سيدة نحاٌت �ساب 

مبدع من بلدي فيحيــــــل الكلمات اإىل متثال 

ن�سفي لل�ساعر ل اأدق ول اأبدع..

املبــــــدع   والنحــــــات  ال�ســــــاعرة  الكلمــــــة 

يتالقيان يف ق�ســــــيدة واحدة.. هي الفن يف 

اأحلى جتلياته..«.

أقامتــــــه نقابة املعلمني  وهناك مهرجان ا

لالحتفاء باللغة العربية والتمكني لها.

قال فيه ال�ســــــاعر، علــــــى هام�ص تكرميه 

لعطائه اللغوي:

»اأعتُق من الزمْن..

واأقدُم من الِقدْم..

ل يدري اأحٌد متى ُوِلدْت

وكيف ن�شاأْت وترعرعْت؟

حتى اأ�شبحْت لغَة فٍن و�شعٍر وبياْن

آْن ثم لغَة تن�زيٍل وقرا

ثم لغَة ح�شارٍة ا�شتوعبْت الفكَر الب�رصي ذات 

يوم.

وحملتُه نقيًا �شافيًا، عميقًا اإىل العامْل

ها مل تغلِق الباَب على نف�شِ

يام يف يوٍم من الأ

 واأعطْت
ْ
بل اأخذت 
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خُذ والعطاْء ما�شاء لها الأ

تلك هي لغُتنا العربية«.

أمــــــا احلــــــوار مع الــــــرتاث، فهــــــو تقليد  ا

خا�ص ب�سليمان العي�ســــــى، افتتحه مع بداية 

»الثمالت« يف الت�سعينيات من القرن املا�سي، 

ع مرحلة احلما�ســــــة وانعطف اإىل  ن ودَّ
بعد اأ

التاأمل ومراجعة الذات.

فقد اأدرج يف »ثمالت 1« ق�سماً بعنوان: 

نوافــــــُذ اأطللــــــُت منهــــــا، طرح فيــــــه مواقفه 

آراءه عن طريــــــق مقابلتها مع مثيالتها يف  وا

تراثنا العربي، وهكــــــذا ابتعد عن اخلطاب 

املبا�رش والنربة العالية، وقّدم ما يراه بطريق 

احلوار.

ويف الديوان اجلديد، ي�ســــــم هذا الق�سم 

حــــــوايل ع�رشين مقطوعة �ســــــعرية متا�ســــــي 

الــــــرتاث مــــــرة، وتعطيــــــه بُعداً جديــــــداً مرة 

اأخرى.

فهــــــو علــــــى �ســــــبيل املثــــــال يعار�ص قول 

املتنبي: جتري الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن، 

نه يرى فيه نوعاً من ال�ســــــتكانة والتكال،  لأ

يف الوقت الــــــذي نحتاج فيه اإىل موقف اآخر 

ينقذنا من التخلف والتبعية، ويف�سح املجال 

ن�ســــــان واإرادته يف �ســــــنع م�سريه.  حلرية الإ

فيقول: جتري الرياح مبا تختاره ال�سفن.

وحني يذكر قول جرير: 

اأزماَن يدعونني: ال�شيطاَن من غزيل

وُكنَّ يهَوْيَنني اإْذ كنُت �شيطانا

يعلق �شليمان العي�شى:

وهُج ال�شباِب

ول األُومَك

دفقٌة

ها: ال�شيطانا ت�شَع الوجوَد.. و�َشمِّ

وبلوُت مثَلَك َجْمرها.. وحملُتُه

يومًا

على قيثارتي نريانا

أود اأن اأختم هــــــذه املقدمة مبقطع من  وا

ق�ســــــيدة »موت �ســــــاعر« ل�ســــــليمان العي�سى 

قالها عام 1998 ع�ســــــية رحيــــــل نزار قباين 

يوؤكد فيها اأن الرحيل للج�سد ولي�ص للكلمة:

»..قلُت: بل مات َج�َشْد

حطَم ال�شخُر على ال�شِط الَزَبْد

ل متوت الكلمة

اإنها يف الَبْدِءِ كانْت

و�شتبقى ال�شاعرة

اإنها الدهُر.. اأكانت ظافرة

َخِب الهادِر، اأم منهزمْة يف ُعباب ال�شَ

اإنها ال�شوُء.. حتّدى الَعتمْة
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منذ اأْن كانْت وكاْن..

اإنها ُبْرُد الزماْن 

لمتوُت الكلمْة«

�ســــــحيح اأن الكلمــــــة قد مُتنع وت�ســــــادر 

أنها ل بد  مكنــــــة، اإل ا زمنة والأ يف بع�ــــــص الأ

خريــــــن، وتلقى مكانتها  اأن جتد طريقها لالآ

أراد لها ال�ســــــاعر. وجتربة  عندهــــــم، كمــــــا ا

�سليمان العي�سى اأ�سدق مثال على ذلك.

¥µ
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ال يقبل الله عماًل بال معرفة وال معرفة بال عمل..

    )من حديث �شريف(

أ�صماء �أ�صحابها، كلقب  ألقاٌب غلبت على � يف ديو�ن �ل�صعر �لعربي �لقدمي �

زدي(، ومعنى »�ل�ص������نفرى« عظيم  »�ل�ص������نفرى« �لذي هو )ثابت ب������ن �أو�س �لأ

�ل�ص������فتني، وهو �صاعر جاهلي، ثم لقب »�لنابغة« �لذي هو )زياد بن عمرو بن 

نه مل يقل �ل�ص������عر �إّل بعد �أن 
معاوي������ة �لذبياين(، وكان قد دعي بهذ� �للقب لأ

دخل يف مرحل������ة �لكهولة من �لعمر. ثم »�لأخطل« �لذي هو )غياث بن غوث 

اأديب وناقد - مدير ندوة كاتب وموقف

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

�صخ�صيات معرفّية

ر�صيد �صليم اخلوري

❁
عبد الرحمن احللبي
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�لتغلبي( وهو �ص������اعر �أموي. و�صفه �أ�صحاب 

�لرت�جم باأنه »خبيث �لل�ص������ان �أخطل �لر�أي« 

�أي فا�صده. وهذ� يتفق مع �ملعنى �للغوي  

لكلمت������ي »خطل و �أخط������ل«؛ وهذ� دليل 

 بهذ� �للق������ب دون �أن يختاره، 
َ
أنه ُرِمي عل������ى �

فازم������ه من ثم حتى غد� بدي������ًا فعلياً عن 

��صم غياث بن غوث.

ألقاب  ويف ديو�ن �ل�صعر �لعربي �ملعا�رص �

الفتة. منها، مثًا: لقب »بدوي �جلبل« �لذي 

حمد(. هذ� �ل�صاعر  هو )حممد �ص������ليمان �الأ

مل يخرت لقبه هذ�. �ختاره له �صحايف و�أديب 

خبري بالقر�ء هو �ملرحوم )يو�ص������ف �لعي�صى( 

�صاحب جريدة »�ألف باء« �لدم�صقية؛ ولهذ� 

�الختي������ار حكاية طريف������ة قد يت������اح لنا �أن 

نذكره������ا يف وق������ت �آٍت يف معر�ض بحثنا، �إن 

�صاء �هلل، يف �صخ�ض وعطاء )بدوي �جلبل(. 

أي�ص������اً، لقب »�الأخطل �ل�صغري«  ومنها، مثًا �

�لذي هو )ب�صارة �خلوري(. �ختار هذ� �للقب 

عجابه  بنف�ص������ه ولنف�ص������ه فيما يبدو، رمبا الإ

نه  أو الأ خطل �لتغلبي �لذي ذكرنا، � ب�ص������عر �الأ

يرى ت�صابهاً بني �لف�ص������اء �ملكاين و�ل�صكاين 

�لذي عاي�صه غياث بن غوث و�لف�صاء �لذي 

يعاي�صه ب�صارة �خلوري، ومانظن �أن �ملرحوم 

اخلوري هــــــذا ل يعرف املعنى اللغوي لكلمة 

 بها جدنا 
َ
أو »الأخطل« التي ُرِمي »اخلطــــــل« ا

امل�سرتك )غياث التغلبي(، وحا�سا اأن يت�سف 

ب�ســــــارة اخلوري ب�ســــــيء منها، وهو املعروف 

بالوداعة والر�سانة، وقد تغنى ب�سعره فنانون 

مرموقون، كاملو�ســــــيقار حممد عبد الوهاب 

وال�سيدة فريوز، وهو الذي حفظنا له �سغاراً 

ن�سيد »موطني«، ويحفظه اأولدنا واأحفادنا.

اأما ر�ســــــيد �ســــــليم اخلــــــوري فتبنى لقب 

»ال�ســــــاعر القروي« حتّدياً فيما يبدو؛ حيث 

ن�رش اأول ق�ســــــيدة بتوقيع »ال�ساعر القروي« 

ول »الر�سيديات« يف  عقب �ســــــدور ديوانه الأ

العام 1916. هذا الديوان مل يلق قبولً ح�سناً 

لدى �ســــــاحب جريدة »املوؤدب« ال�سيد جنيب 

ق�ســــــطنطني احلــــــداد، فانطلق ي�ســــــخر من 

ال�ســــــعر ومن �ســــــاحبه يف ت�ساعيف مقالته 

النقدية التي ين�رشها يف جريدته، وكان مما 

ورد يف تلك املقالت قول احلداد: »من هذا 

ال�ساعر الـ..؟ �ســــــاعر جرن الكبة.. ال�ساعر 

القروي؟!..«. 

حــــــني وقعت عينــــــا )ر�ســــــيد( على نعت 

»ال�ســــــاعر القــــــروي« َعَرتُه لرنتــــــه هّزة كما 

يقــــــول، فم�ســــــى اإىل اأقرب حديقــــــة ونظم 
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ق�ســــــيدة بعنوان: »لعينيك يــــــا لبنان« داعياً 

فيها ال�سباب املغرتب للتطّوع معه يف »احلملة 

ال�رشقية«. وقد اأخربنا ال�ساعر باأنه كان على 

و�سك التوجه »اإىل البالد العربية لالن�سمام 

اإىل جي�ص بطل العروبة اخلالد الذكر في�سل 

بن احل�ســــــني لو مل يُقم يف �ســــــبيله العراقيل 

ديب جنيب طراد الذي كان من  �ســــــديقه الأ

متزعمي احلركة، �سناً منه على املوت، كما 

تبني له بعد حني« /ديوان ال�ســــــاعر القروي. 

م1. هام�ص �ص276/. ومنذئذ انزاح ال�سم 

ل�سالح النعت )ال�ساعر القروي(.

أ�ســــــحى يُعرف بهذا النعت   يخربنا من ا

أنــــــه تتلمذ علــــــى معلمه  الــــــذي غدا ا�ســــــماً ا

ال�ســــــاعر)قي�رش وحيد الغرزوزي( �ســــــاحب 

هذين البيتني امل�سهورين:

من  فاأنا  مذهبي  عن  َت�شلني  »ل 

مذاهب ب��ال��اّل  القائلني  م��ذه��ِب 

آٍت  ا ال���ط���ب���ي���ع���ِة  ه�����ذه  م����ن  اأن������ا 

ذاه�����ب«. ال��ط��ب��ي��ع��ة  ه����ذه  واإىل 

ظلت ثقة التلميذ ر�ســــــيد مبعلمه قي�رش 

قائمة علــــــى الرغم من انتقــــــال التلميذ من 

مدر�سة القرية اإىل مدر�سة الفنون يف �سيدا؛ 

وخالل وجوده يف هذه املدر�سة كتب ر�سيد – 

وكان يف الرابعة ع�رشة من �سني عمره – اأول 

منظوماته ال�ســــــعرية. لكنه مل يفرح بها كثرياً 

�ستاذ  ن معلمه يف مدر�سته اجلديدة هذه الأ لأ

)�ســــــاكر داغر( مل ي�سدق باأنه هو موؤلفها، بل 

هو �سارقها؛ فقرعه غا�سباً بدلً من اأن يثني 

عليه م�سجعاً. غري اأن الفتى ظلَّ �سامداً اأمام 

أنه موؤلفها ل �سارقها. هذا املعلم وموؤكداً ا

ويخربنــــــا ال�ســــــاعر القروي مــــــن ثم اأن 

املرحــــــوم �ســــــاكر داغر اقرتح عليــــــه – لكي 

أنها له – اأن ينظم يف احلال قطعة  ي�ســــــدق ا

عن ال�ســــــباحة ففعل، وقد اأمعن يف التحدي 

أبياتها تورية با�سم املعلم  حني جعل يف اأحد ا

ول ال�ساعر  وا�ســــــم طفله فوؤاد. اأما معلمه الأ

قي�رش وحيــــــد الغرزوزي فقد ظــــــّل حا�رشاً 

أبيات الق�سيدة  لديه وهاهو يذكره يف اأحد ا

على هذا النحو: 

هذا الذي اأ�شحى »وحيدًا« بالّنهى 

»قي�رصا«. اأم�شى  داِب  الآ ول�ُشّدة 

مانة التاريخية اأورد القروي منظومته  ولالأ

وىل هذه بعنوان »البواكري« �ســــــمن ديوان  الأ

أر�سلها  »الر�سيديات« وكان منذ ميالدها قد ا

أ�ستاذه الغرزوزي، واأمكن ملعاي�سي ميالد  اإىل ا

ديوان الر�سيديات �ســــــنة 1916 من قراءتها 
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على عالتها ثم و�ســــــعها، اأمامنا 

مــــــن   514-513 ال�ســــــفحة  يف 

املجلد الثاين من »ديوان ال�ساعر 

القروي«.

الديــــــوان يف  هــــــذا  �ســــــدر 

ول  جملدين، ا�ســــــتهلك املجلد الأ

منه / 470/ �سفحة من القطع 

الكبري، وا�ســــــتهلك املجلد الثاين 

/564/ �سفحة من القطع ذاته 

هداء: وا�ستهله ال�ساعر بهذا الإ

»ع�������������س ل�����ل�����ع�����روب�����ة ه����ات����ف����ًا

ب������ح������ي������ات������ه������ا ودوام�����������ه�����������ا

وام����������������دد مي��������ني احل�����������ب ي���ا

ل������ب������ن������ان������ه������ا ل�����������ش�����اآم�����ه�����ا

آث�����������اره�����������ا ا اإىل  ان���������ظ���������ر 

ت�����ن�����ب�����ئ�����ك ع����������ن اأي�������ام�������ه�������ا

ه�����������ذا ال����������������رتاث مي�����������ّت م���ع����

اإ�������ش������الم������ه������ا«. اإىل  ظ������م������ه 

ال�شاعر وال�شعر

حياة ال�ســــــاعر القروي يف �ســــــعره، لكنه 

أ�ســــــعر منه يف �سعره، فهو  أنه يف حياته ا يرى ا

�ســــــغوف بالطبيعــــــة، ميــــــال اإىل الرمتاء يف 

أنه ما  ح�سنها الرحب احلنون، وهو يعرتف ا

زار بلدة اإل و�ســــــاقه اأن يــــــرود ما يحيط بها 

ر�ص والف�ساء قبل امل�ساكن وال�سكان..  من الأ

ودية، �سابراً  داً يف الروابي، هابطاً الأ »ُم�سعِّ

املغاور جائ�ساً الكهوف، باحثاً عن الينابيع.. 

فــــــاإذا ما انحجبُت عن العيون واطماأننُت اإىل 

املعــــــِزِل البعيِد، ا�ســــــتخفني ال�رشور، واأطعُت 

�سنة الهواء والنور، فرحت اأطرح عني ثيابي 

أنــــــا اأطِفُر بني التالل هازجاً  قطعة قطعة، وا

أُنَفُر ال�سائمَة« /الديوان. م1 . �ص 21 / ا
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هذا ال�ســــــغف بالطبيعة لي�ــــــص اندفاعة 

رومان�سية مكت�ســــــبة، بل هو يف بنية القروي 

تراثاً وتاأ�ســــــياًل، فهو- اأ�رشة وولدة وطفولة 

ويفاعة و�ســــــباباً - من قرية �سكنته اأ�سعاف 

ما �ســــــكنها، هاجرت معه وانداحت يف �سعره 

وجداً وحباً. هذه القرية ا�ســــــمها )الرببارة( 

ماثلة، مكاناً، على ه�سبة م�رشفة على البحر 

بي�ص بني كل من جبيل والبرتون من جبل  الأ

لبنان. اأ�سطحة البيوت يف قرية القروي هي 

�رشة التي ي�ســــــتلقي عليها النا�ص، والنجوم  الأ

أبوابها م�رشعة  قناديلهم، ونوافذ البيــــــوت وا

أو  كما الف�ســــــاء. وكان القروي وهــــــو يحبو ا

يتعرث يف اأوىل خطواته، ي�ســــــهد روائع ال�سماء 

ر�ص بعيني والديه. فقد كان الوالد اأقوى  والأ

�سباب حميطه ع�ساًل -كما اأخربنا ال�ساعر- 

أبعدهــــــم وثبة، واأعذبهم �ســــــوتاً، واأعالهم  وا

أر�ســــــق بنات جيلها  ثقافة. وكانــــــت الوالدة ا

أ�سدهن تورداً؛ حركة، واأ�سفاهن ب�رشة، وا

ــــــا �ســــــغوفاً  فكيــــــف اإذن ل يكــــــون قرويّن

أنيق ال�ســــــلوك  بالطبيعة، ح�ســــــن ال�ســــــوت ا

والهنــــــدام؟ وكيف ل يُوؤثر قرباً يف وطنه على 

ق�رٍش يف غربته؟! 

حكايــــــة القرب والق�رش جديرة باأن تروى، 

ذلــــــك اأين اأرى اأن )القــــــروي( املعا�رش يلتقي 

مع )ال�ســــــنفرى( الرتاثي يف خ�ســــــلتني على 

نفة والعفة. فاإذا كان ال�سنفرى قد  قل: الأ الأ

أنــــــه يُدمُي ِمطال اجلوِع حتى مييته،  اأخربنا با

أي�ســــــاً مبا ي�ســــــبه هذا  فقد اأخربنا القروي ا

حد.  التحدي للجوع دون اأن يك�رش نف�ســــــه لأ

لهية.  لكنــــــه اأرجع التغلب عليه اإىل العناية الإ

يقــــــول: »مــــــا هاجمتني الفاقــــــة اإل و اأوَهت 

قرنهــــــا بحائط من عنايــــــة اهلل حويل. ولكم 

اأم�سيت خايل الوفا�ص ف�ســــــحكُت ا�ستهزاًء 

من الُعدم وت�ســــــاءلُت: ر�ســــــيد �ســــــليم خوري 

أ�ســــــبحُت اإل وقد  يجوع؟ كال ل يجوع. فما ا

حوج  تهّياأ يل ما به كفايف وف�سلة اأر�سدها لالأ

أنه اقرت�ص اإّل  من اأهلي وقومي.«. ول يذكر ا

مرة �سنة 1918 باإحلاح من �سديقه جرج�ص 

مو�ســــــى اخلوري، اإثر جراحة كّن�ست جيبه.. 

أُكِرهَ اأواخر  واإذ تناوبت القروي العلل من ثم ا

العام 1950 على اأن يبيع ما �سّماه »�سنائني«، 

ثري لديه  وقد كان من هذه ال�سنائن عوده الأ

كالولد للوالد، وكتب نفي�سة جلها هدايا من 

خلّ�ــــــص اإخوانه لي�ســــــتعني بثمنها على رحلة 

رجنتــــــني من الربازيل واحلمى  رحلها اإىل الأ

اًل اأن يتزّود من كرومها  ت�سوي ج�ســــــده، موؤمِّ
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رز.. ن�ساطاً يعينه على الو�سول اإىل وطن الأ

وحني تنادى �سديقه اإليا�ص العا�سي مع 

�ســــــدقاء ل�رشاء بيت للقروي  نفر من كرام الأ

يف )�ســــــنبول( وجمعوا املال الــــــالزم لل�رشاء 

اأعلن �ســــــكره لهم ثم اعتــــــذاره موؤثراً قرباً يف 

وطنــــــه على ق�رش يف غربته، وطلب اإليهم رّد 

�ســــــدقاء حتّولوا  املال اإىل املتربعني؛ لكّن الأ

باملال من �رشاء بيت اإىل طبع ديوانه »ح�سن 

م«. الأ

كان القروي قد ابتاع »العود« من ال�سام، 

أ�سار يف غري مو�سع من نرثه و�سعره  وقد كان قد ا

لة املو�سيقية لديه، حتى اإن  اإىل قيمة هذه الآ

عوده هذا غدا رفيقاً و�سمرياً ليل نهار، فاإذا 

خرج به اإىل الطبيعة جعله يف غ�ســــــن �سجرة 

ثم ا�ستلقى يف ظلها وعيناه عليه حتى يغفو، 

ومايفتــــــح عينه حتى يرتاق�ص العود فيهما.. 

ياأخذه من مكانه فيعــــــزف ويغني وقد حباه 

اهلل �ســــــوتاً جمياًل. هذا العود باعه ال�ساعر 

ا�ســــــطراراً فاأخذه ال�ساري وم�سى به، وبعد 

زمن لي�ص بالق�ســــــري عــــــاد القروي دون عود 

فزاره ال�ساري وقال: »ملا هبطُت من غرفتك 

أم ر�ســــــيد  والعود بيدي ا�ســــــتوقفتني اخلالة ا

أم القروي( وقالت يل وعيناها مغرورقتان  )ا

بالدمع: يا بني. هذا العود رفيق ر�سيد منذ 

�سباه، واإين مت�سائمة من خروجهما معاً من 

البيت كل يف �ســــــبيل. فعــــــدين اأنك جتيء به 

حاملــــــا يرجع ولدي من �ســــــفرته معافى باإذن 

اهلل. فوعدتها. هاك العود! واحلمد له على 

�ســــــالمة قروينا العزيز«. قال القروي تعليقاً 

على هــــــذا املوقــــــف: »ذابت نف�ســــــي حلنان 

الوالدة، واأكربت مروءة ال�ســــــديق )ال�ساري( 

ورددُت اإليه املال �ساكراً«.

اإذا ما �ســــــاألنا القروي كيف ينظم �سعره 

أية �ســــــاعة واأي  فاإنــــــا �سن�ســــــمعه يجيب: يف ا

مــــــكان. يف يقظــــــات الليل. يف ال�ســــــارع. يف 

أثنــــــاء احلديث.  احلافلــــــة. علــــــى املائــــــدة. ا

أو البيت،  و�ســــــيخربنا باأنه يدّون اخلاطــــــرة ا

أنه مل ينظم لياًل من الق�ســــــائد التي تعجبه  وا

ندل�ص«، وهو  م« و »حتية الأ غري »ح�ســــــن الأ

أنهما خري ما نظم. اأما �ســــــائر �ســــــعره  يرجح ا

أو  فنهاراً يف �ســــــفراته. يف احلدائق العامة، ا

ال�سواحي الهادئة. يتزود طعامه من اخلبز 

واجلنب والبي�ص امل�سلوق وزجاجة ماء قراح. 

أو ال�سخرة املل�ساء،  و ين�سطح على الع�سب، ا

أو يتنزى غيظاً  ويغيــــــب يف مناجاة لذيــــــذة، ا

أ�ســــــًى اإذا كان املو�سوع وطنياً، فتنثال  أملاً وا وا
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اخلواطــــــر دراكاً، تلدها القريحة يف الغالب 

�ســــــوية مقّمطة كاملة ال�ســــــياغة والوزن. ثم 

�ســــــيل ليلقيها يف  يعود بالق�ســــــيدة وقت الأ

أو الــــــذي يليه. وقد  حفل عام ذلك امل�ســــــاء ا

أّمه اإىل اطمئنانه.  ر�سيت نف�ســــــه واطماأنت ا

م: »حمداً هلل يــــــا ولدي؛ اأما زايلك  تقول الأ

ن اغ�سل وجهك وتناول عودك حتى  الهم؟ الآ

أنتهي من َجبِل الكّبة«. ا

وي�ســــــف القروي حاله فيما يعكر �سفوه 

ال�سعري قائاًل: »ورمبا ا�ستع�ست علي كلمة، 

أو �سّم�ســــــت قافية، اأو ركت عبــــــارة. فُق�ّص  ا

م�ســــــجعي، وقلق و�سادي، و�ســــــاق �سدري؛ 

وت�سبثت مو�سوعي بدماغي، فبات اأكرب همي 

أ�ستاأنف  أتفلت منه، واأن اأ�سيب ا�ستجامة ا اأن ا

بعدهــــــا معاجلته، حتــــــى اأرو�ص ال�ســــــعب، 

واأقن�ص ال�ســــــارد، في�رّشى عني، واأطمئّن اإىل 

أ�ستعني باأول  بلوغي ق�ساراي من فني. وقد ا

أ�ســــــادف من اإخواين ال�سعراء؛ فاإذا ُوّفق  من ا

اإىل ما اأردت قب�سته جاهراً بال�سكر«.

العيُد ُير�شُل  مثلما  ال�شعَر  ُل  ر�شِ اأُ

جميال ب�شيطًا  ال��ق��رى  ���ش��ب��اي��ا 

درًا ال����ي����ه����وديُّ  ���َد  ن�������شّ ك���م���ا  ل 

ال��رب��ي��ُع احلقول  كما من��ن��َم  ب��ل 

 )الديوان.م 2. �ص438(

وال�ســــــعر عند القروي هو اأرفع الفنون. 

وقد ي�سمو حتى يداين مرتبة النبوة. ولل�سعر 

أربابه املوهوبون، فال يُغني يف نظمه اأن يكون  ا

أبادي.  أو الفريوز ا أو مي�سال اأجنلو ا �ســــــقراط ا

وال�ســــــاعرية يراهــــــا القــــــروي كالاّلنهاية ل 

حدود لها، فكلما تعّددت اأجواء ال�ساعر كان 

أدّل على انطالق روحه واّت�ساع مملكته. وكل  ا

ما يقع ول يقع حتت احل�ّص، يف هذا الوجود 

العظيم، ي�ســــــتحق اأن يكون مو�سوعاً لل�سعر؛ 

فاملوا�ســــــيع قدمية كالزمان ول جديد اإّل ما 

يخلقه خيال ال�ساعر ويخلعه على مو�سوعه 

من فاتن ال�ســــــور. ويقول القــــــروي: »ثم اإن 

من ال�ســــــعراء َمن ي�رشب املثل فيجمع عاملاً 

ــــــط الفكرة في�سّيد ق�رشاً  يف بيت، ومن يُب�ّس

آجــــــّرة الطني، ومن ينف�ص مزادة  ذهبياً من ا

نف�سه في�سبع املاليني من جياع الروح..«.

م«  مزج القروي يف ق�ســــــيدة »ح�ســــــن الأ

خيولة مبعطيات التدفق العاطفي املنبثق  الأ

عن الواقع؛ و�ســــــع واحداً من ال�ســــــعراء يف 

أنه كان يهيم باملعا�سي،  اجلنة على الرغم من ا

كما كان يحلّل ما حّرمه اهلل. اإن�سان كهذا ل 

يدخل اجلنة ح�ســــــب املعتقدات الدينية، بل 

نه  مكانه النار، لكّن احلّق �سرّيه اإىل اجلنة لأ

كان باراً بوالديه. 
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أنه ينام يف  كان ذلك ال�ســــــاعر �سكاًء رغم ا

نبياء، م�ســــــداقاً ملا  ح�ســــــن اإبراهيم اأبي الأ

جنيل: »َمن ميوت من ال�ســــــاحلني  ب�رّش به الإ

ينام يف ح�سن اإبراهيم«. �سّج املقيمون معه 

يف اجلنة من �ســــــكاته املتوا�ســــــلة واملتنامية، 

أنها  له نظــــــر اإىل �ســــــكاته على ا حتــــــى اإن الإ

تذّمر! »عبد من عبــــــاده يُجّرُع كوثراً فيقول 

علقم«؟!! 

نظــــــم ال�ســــــاعر القروي هذه الق�ســــــيدة 

بني �ســــــنتي 1924-1925 بعد م�سي اإحدى 

ع�رشة �ســــــنة على اغرتابه عــــــن لبنان، وبعد 

أم ر�سيد اإىل  هذه ال�ســــــنوات املريرة و�ســــــلت ا

حيث يقيم ولدها ال�ســــــاعر يف )�سنبول( من 

الربازيل، ويف �سنة الو�سول ر�سم لنا القروي 

ألقيُت  م�ســــــهد اللقاء باأمه على هذا النحو: »ا

يديَّ على كتفيهــــــا واأدمت النظر اإىل وجهها 

الكــــــرمي وقد غمرتنــــــي ابت�ســــــامتها الفائقة 

العذوبة مبوجة من احلنان الذي ل يو�سف. 

فتعلقت روحي باأ�سباب ذلك ال�سعاع املنبعث 

من عينيهــــــا احللوتني. نافــــــذة وراءهما اإىل 

عامل قد�ســــــي عجيب. قلــــــت: بربك يا اأمي ل 

حتّويل ب�رشك عني. لكاأين اأرى روؤيا �سعرية 

غريبة ل عهد يل مبثلها قط. )قالت: ا�ســــــم 

اهلل حولــــــك يا ابنــــــي. يــــــا اأولد ل تعّيطوا 

عمكم ينظــــــم. روحوا من هنــــــا(. ولبثت يف 

لهــــــام يدنو مني وئيداً، اأو  ذهويل وموكب الإ

أدنو منه، ل اأدري، حتى �رشعت اأتبني معامله  ا

أ�ستجلي �سخو�سه، ف�ســــــحُت وقد ملكتني  وا

ن�سوة الفن، وبدين يق�ســــــعر والعرق يت�سبب 

من جبيني. اأماه.. ب�رشاك.. لقد جئتك مبا مل 

م. وو�سفت لها ما راأيت  يجيء مبثله �ساعر لأ

فاأعادت دعاءها: ا�سم اهلل عليك يا ولدي.. 

فقّبلت يدها، ودخلت غرفتي واأغلقت بابها، 

آو اإىل فرا�ســــــي منت�سف الليل حتى كانت  ومل ا

بي�ص  م« على مهدها الأ ق�سيدة »ح�ســــــن الأ

اأمامي تنعم بنور احلياة«. /ديوان القروي. م 

2 . هام�ص �ص 436/ 

وّدع القــــــروي اإذن بق�ســــــيدته هذه اآخر 

�ســــــويعات العام 1924 وا�ستقبل بها الدقائق 

وىل من العام 1925 وملّا يحل احلول على  الأ

أبيات  و�سول الوالدة اإىل )�ســــــنبول(. وهذه ا

م« على �سبيل الطالع، فهي  من »ح�ســــــن الأ

ق�سيدة من ثالثة وثالثني بيتاً. يبداأ مطلعها 

ب�سوؤال يقول:

اأت����ذك����ُر ك��ي��ف ك����ان اإل�����ه م��و���ش��ى 

م؟ اإل����ه����ًا ق���ا����ش���ي���ًا َي���ل���ت���ذُّ ب����ال����دَّ
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اإل���ه���ًا  غ����دا  ك���ي���َف  ف���اإل���ي���َك  اإذًا 

ت��������اأمّل ت������اأمّل������ن������ا  اإن  رح�����ي�����م�����ًا 

❁    ❁    ❁

مب�رٍص  َع�����رَثوا  اأن  ال�����راوون  روى 

ُمبَهم اخل���طِّ  غ��ري��ِب  َدرٍج  ع��ل��ى 

���ش��ع��رًا  ال�����ش��ع��راء  ح���ّل���ه  اأن  اإىل 

يفهم ك��ال�����ش��ع��راء  بال�شعر  وَم���ن 

ذل������ك اأن��������ه م�����ن ق���ب���ل ع��ي�����ش��ى 

ت���ويف ���ش��اع��ر يف ال�������رصِقِ ُم��ل��َه��م *

املعا�شي طلب  يف  العمر  اأ���ش��اع 

ك����ت����اُب اهلل ح����ّرم م����ا  ُي����ح����ّل����ُل 

ف��ع��اد اإىل ال��ل��ظ��ى ُي��ل��ق��ى، ج���زاًء 

ق����ّدم ع�����م�����ال  الأ �����ش����ّيء  م����ن  ملَ 

ب�����وي�����ن غ��ّط��ى ُه الأ ول����ك����ن ِب���������رَّ

��م �����َس م���ن ج��ه��نَّ م�����ش��اوئ��ه َف��ُخ��لِّ

اإب���راه���ي���م لكن ف���ن���ام ب��ح�����ش��ن 

ق��ب��ي��ل ال���ف���ج���ر ����ش���اِع���ُرن���ا ت����رّبم 

وق��������ام ل�����رّب�����ه ي�������ش���ك���و وي���ب���ك���ي

م��اأمت..اإل��خ الفردو�س  �شرّي  بكاًء 

القروي يوّدع لبنانه اإىل الربازيل

بني منت�ســــــف حزيران ومنت�ســــــف متوز 

مــــــن العام 1913 ا�ســــــطنع القروي �ســــــلّماً، 

واأعّد يف عّب �ســــــنوبرة منفــــــردة عن غابتها 

فرا�ســــــاً علّق يف جانبيه عوده وقنديله. كان 

كل م�ســــــاء يجيء اإىل تلك ال�سنوبرة، يرتقي 

ال�ســــــلم اإىل الفرا�ص، يعزف �ســــــاعة ويطالع 

�ساعة على �ســــــوء القنديل، ثم ينام لتوقظه 

الع�ســــــافري مطلع الفجر، فيهبط ال�سنوبرة 

لريمتــــــي – كما يقول – يف ح�ســــــن �ســــــعيٍد 

طّيب يقلّب عليه ج�سده تقليباً، وي�سّم ح�ساه 

أبّل قلبي الهيمــــــان مبقدار كاأ�ٍص  وترابــــــه، »وا

أُعي�سابه « ثم  ــــــبها من �سفاه ا أتر�ّس من الندى ا

يعدو �ســــــاعة يف منعرجات جبلية تنحدر به 

اإىل جــــــدول يتربد بذوب ثلجه، ويعود الهوينا 

جمياًل الطرف بني بر لبنان وبحره و�سمائه.

على هذا النحو من الطقو�سية اخلا�ّسة 

تزّود القروي بلبنانه قبيل الرحيل عنه ليظل 

أني�ســــــه يف ليــــــايل غربته القابلة  هذا التزود ا

املوح�ســــــة؛ فقد و�ســــــله من عمه ا�ســــــكندر 

)قبطان يف اجلي�ــــــص الربازيلي( مبلغ يدعوه 

به اإليه باإحلاح بعد اأن كان العم منذ �سنوات 

يرغبــــــه يف املجيء اإليه والقــــــروي يرتدد يف 

عباء الثقيلة  هجر الوطن الذي يحب. لكن الأ

التي جنمت عن رحيل الوالد، والديون التي 

جنمت عن حيائه من قــــــول )ل( لكل طالب 

حاجة، جعلت القروي يوافق على م�ســــــ�ص 
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على الغرتاب باأمل العودة اإىل الوطن حاملا 

يح�سل على ما يرُبئ ذمة والده. 

ول من اآب �سنة 1913 وقف القروي  يف الأ

علــــــى ال�ســــــاطئ، ينظــــــر اإىل الباخــــــرة التي 

�ستم�ســــــي به بعيداً جداً عن الوطن، فن�ســــــاأ 

قدام   مريــــــر بني الإ
ّ
يف دواخلــــــه �رشاع ذاتي

حجــــــام، بني اجل�ســــــد والنف�ص، متثل يف  والإ

بيات: هذه الأ

تطمعي ل  نف�س  ي��ا  ن�شحُتِك 

وق����ل����ت ح���������ذاِر ف���ل���م ت�����ش��م��ع��ي

ف�����اإن ك��ن��ت ت�����ش��ت�����ش��ه��ل��ني ال�����وداع

وّدع����������ي!! اإذًا  ت����دع����ني  ك����م����ا 

ال��ث��ي��اَب ف��ل��م حتجمني َرَزم������ُت 

وف��ي��م��ا ارت��ع��ا���ش��ك يف اأ���ش��ل��ع��ي

ال���رف���اق ����ش���ي���اح  ت�����ش��م��ع��ني  األ 

����ن����ا؟ اأ����رصع���ي وجت����دي����ف ح����وذيِّ

❁    ❁    ❁

خ���رج���ُت اأج������رك ج����ّر ال��ك�����ش��ي��ح

امل����وج����ع ������ش�����دري  ت����ئ����ن����نَي يف 

ومّل�����ا غ���دون���ا ب��ن�����ش��ف ال��ط��ري��ق

ت���رج���ع���ي مل  ول����ي����ت����ك  رج�����ع�����ِت 

اأحب من  مع  نف�س  يا  كنِت  لئن 

اأدم���ع���ي ومِلَ  ا���ش��ت��ي��اق��ي  ذا  ف���ل���َم 

ال���ب���ح���ار ت����ائ����ه����ًة يف  اأظ�����ن�����ك 

ف���ال اأن�����ت م��ع��ه��م ول�����ش��ت معي

املحيط ك�شدر  ا�شطرابًا  كفاك 

اأن�����ت ول جت��زع��ي ق��ف��ي ح��ي��ث 

العال ح��ق��وق  بنف�شي  �شاأق�شي 

واأرج���������ع ف���ان���ت���ظ���ري م��رج��ع��ي

)الديوان/ م1.�ص233(

يف املهجر

ظلت نف�ص القروي تهّوم يف �سماء قريته، 

بينما كان ج�سده يف الربازيل يحمل»الك�ّسة« 

رياف بائعاً متجولً  على ظهره ويدور بها الأ

دون لغة يح�ســــــنها ودون خــــــربة يف حرفة ل 

عهــــــد له بها؛ لكّن الوطن اّت�ســــــع يف مهجره. 

تنامى اإليه من املحلية اإىل ال�ســــــامية، ومنها 

اإىل العربيــــــة. لقــــــد كان يف �ســــــورية وهو يف 

الربازيل، وكان يف فل�ســــــطني، و�ســــــارت هذه 

معه منذ الوعد امل�ســــــوؤوم، ثم يف العراق ويف 

املغــــــرب العربي ويف م�ــــــرش.. ويف كل بقعة 

من وطنه الكبري املمتــــــد يف وجدانه كما يف 

اجلغرافيــــــة من املحيــــــط اإىل اخلليج. وكان 

فخوراً بــــــه، ُمكرِباً اأجمــــــاده، حاماًل همومه، 

منافحاً عنه بنب�ــــــص القلب، فرحاً مبقاومي 

ن يكون بينهم. ثم  ا�ستعماره. ولطاملا �سعى لأ
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أي�ســــــاً، دائرة اهتمامه  ات�ســــــعت، يف مهجره ا

باللغة العربية. عــــــرف مقدارها، واآمن مبا 

أبناوؤها.  أنزل فيها و بها، ومعتّزاً مبا اأبدعه ا ا

يقول يف لغة العروبة /�ــــــص38/ من املجلد 

ول من ديوانه: »هي هذه اللغة اخل�ســــــبة  الأ

اخلاّلقة املطواع. لغة اأهل اجلنة. اللغة التي 

ات�سعّت لر�ســــــالة الرحمن. اللغة التي ملكت 

أّلفت  دب العربي، وا أل�سنة اأفذاذ الأ ُف�سحاها ا

بني قلوبهم يف كّل قطر �سحيق والتي يتنا�سد 

اأحلانها بالبل ال�ســــــعر مــــــن اخلليج العربي 

ق�سى، اإىل كل مغرتب قذيف،  اإىل املغرب الأ

فتتجاوب قلوبهم باأ�ســــــدائها وتعلو على كل 

�سوٍت �سعوبيٍّ نكري )..( كّل عادل اإىل العامّية 

عنها، مب�ــــــرّشٍ بها دونها، اإمّنــــــا هو كافر بها 

ــــــا�ٌص عليها وعليكم،  أيهــــــا العرب، د�ّس وبكم ا

كائــــــٌد لها ولكــــــم عامٌل على قتلهــــــا وقتلكم. 

فعلِّموا القراآن واحلديــــــث ونهج البالغة يف 

كّل مدار�سكم وجامعاتكم..«.

أنه ما كان – حتى  وكان القروي قد اأعلن ا

قبــــــل اأن يولد – اإّل عربياً �ســــــميماً، ولكن مل 

تكــــــن له فكرة �ســــــوّية عن الر�ســــــول العربي، 

آتاه اهلل ف�ســــــله  أ كتابه وحديثه حتى ا ول قرا

ن�ســــــة )نظرية زيــــــن الدين(، حيث  على يد الآ

 �ســــــنة 1927 بكتابها )ال�سفور 
ّ
»تكّرمت علي

واحلجــــــاب( فاأماطت عن ب�ســــــريتي حجاباً 

من اجلهل كثيفاً، وحلّقت بي اإىل �ســــــماٍء من 

تراثنا الروحــــــي مل تكن خطرت يل على بال. 

أديٍب  واأي حّر يع�ســــــق احلّق حيث وجــــــده، وا

يهيم باحلكمة و�ساحر البيان ل يخّر �ساجداً 

للحديث ال�رشيــــــف ومعجز القراآن. فطفرت 

فرحاً باكت�ســــــايف وجهرت باإعجابي.. و�رشع 

يقينــــــي بتفوق اأمتي يزداد ر�ســــــوخاً من ذلك 

احلني. ونار حبي وحما�ستي تزداد ذكاء بربد 

هذا اليقني«.

ويف املهجــــــر تناهــــــى اإليه انبثــــــاق فجر 

الثورة ال�ســــــورية الكربى يف وجه امل�ســــــتعمر، 

واأن الثــــــوار ال�ســــــوريني عقدوا رايــــــة الثورة 

طر�ص، ويف واحدة  للمجاهد �سلطان با�سا الأ

نباء  مــــــن معطيات الثــــــوار التي �رشعــــــت الأ

ت�رّشق وتغرب بها كان هجوم �سلطان ورفاقه 

أو »التنك« بلغتهم؛  علــــــى الدبابة الفرن�ســــــية ا

فابتهج القروي بهذا احلدث، و�ساغه �سعراً 

طر�ص  يف ق�ســــــيدة جعلها بعنوان »�سلطان الأ

ول  والتنك«. وردت يف �ص418 من املجلد الأ

من الديوان يف ثمانيــــــة وثالثني بيتاً، ومنها 

قوله:
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�رصيعًا ال��ع��اين  ل��ن��ج��دِة  خ��ف��ف��َت 

ري��ع��ا ال��ل��ي��ُث  آَك  را ل���و  غ�����ش��وب��ًا 

ال��ّت��ن��ك وث��ب��ًا ���ش��ن��اِم  و ث��ب��َت اإىل 

ع��ج��ي��ب��ًا ع��ّل��م ال��ن�����رَص ال��وق��وع��ا

ب��ح��دِّ ع�شٍب ال��ب��ط��اَح  وك��ه��رب��َت 

َب���ه���رَت ب���ه ال���ع���دا ف���ه���ووا رك��وع��ا

التنك �رصعى فوق  اجلنُد  فخّر 

ال��ت��ن��ك حت��ت��ه��م��و �رصيعا وخ����ّر 

ُت���ِذع���ه���ا ف���ي���ال���ك غ��������ارًة ل����و مل 

اأع�����ادي�����ن�����ا ل����ك����ّذب����ن����ا امل���ذي���ع���ا

وي����ال����ك »اأط����ر�����ش����ًا« مّل�����ا دع��ي��ن��ا

ِل���ث���اأٍر ك��ن��َت اأ���ش��َم��َع��ن��ا ج��م��ي��ع��ًا!!

علينا تعتب  ل  ال��ه��ي��ج��اء  ف��ت��ى 

��ن �شنيعا ��ن ع��ذَرن��ا حُت�����شِ واأح�����شِ

مت����ّر�����ش����ت����م ب����ه����ا اأي������������ام ك���ّن���ا

اخل�شوعا �شال�شلنا  يف  من��ار���س 

ف�����اأوق�����دمُت ل���ه���ا ج���ث���ث���ًا وه���ام���ًا

واأوق����دن����ا امل���ب���اخ���َر و ال�����ش��م��وع��ا

فا�رصب ال�شيم  رف��َع  حاولَت  اإذا 

ي�شوعا واه��ج��ر  حم��ّم��ٍد  ب�شيف 

❁    ❁    ❁

وي����ا ل��ب��ن��ان م����ات ب���ن���وك م��وت��ًا

��ه��م ه��ج��ع��وا هجوعا اأظ��نُّ وك��ن��ُت 

ُت�شلى احل����رب  ون����اُر  ت��َره��م  اأمل 

دم��اَءه��م ج��م��دت �شقيعا؟ ك���اأّن 

..اإلخ..

ويف املهجر كذلك تعّرف القرويُّ ال�ساعَر 

�ســــــباين الكبري )فرن�سي�ســــــكو فيال�سب�سا(  الإ

غــــــداة زيارته مدينة )�ســــــنبول( حما�رشاً يف 

دبية،  أنديتهــــــا العلمية والأ أ�ســــــهر جمامعها وا ا

جــــــداد العرب  منّوهــــــاً يف كلّهــــــا باأجمــــــاد الأ

أّمتنا  ندل�ــــــص، مباهياً بانت�ســــــابه اإىل »ا يف الأ

أ�ســــــول العلم واحل�ســــــارة يف  الكرمية باذرة ا

أوروبــــــة، مما بّي�ص وجوهنــــــا اأمام الغربيني  ا

وحمــــــل )الرابطــــــة الوطنية ال�ســــــورية( على 

اإحياء حفلة تكرميية له«. وقد كتب القروي 

ندل�ص« بهذه املنا�سبة. منها  ق�سيدة »حتية الأ

هذين املقطعني:

خرّبينا كيف ُنقريِك ال�ّشالما

ب الن�رِص كاأنفا�س اخلزامى طيِّ

وال�شذا املحيي ب�شوريا العظاما

غادَر ال�شاَم وبريوَت وهاما

يف بالٍد ُحّرة مل حتِن هاما

غاما لَن الرَّ واأُنوٍف مل يقبِّ

ينا كيف نقريك ال�ّشالما؟ خربِّ

❁    ❁    ❁
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يا ابنَة الزهراء يا اأندل�شّية

مل نزل فيِك من املجِد بقّية

يوُف امل�رصفّية ملَعْت فيها ال�شُّ

�شارباٍت بزنوٍد عربّية

فعلى مثلِك ل ُتلقى التحّية

دن ُح�شاما باأكّف مل يجرِّ

ينا كيف ُنقريِك ال�ّشالما خربِّ

)..اإلخ �ص 415 /م1/ الديوان(

هذا التغني املكلوم بالأجماد مل ي�سدر عن 

، بل كان مبنزلــــــة تذكرة تُفيد 
ّ
حنني مر�ســــــي

باأن الذين �ســــــنعوا تلك الأجماد م�ســــــتمرون 

فينا؛ نحــــــن حفدتهم ونحمل مورثاتهم، واإنه 

ــــــِلَب منا ون�سنع  لي�ســــــعنا اأن ن�ســــــتعيد ما �ُس

جمدنــــــا، ونعيد اإىل التاريخ اعتبارنا. فتعالوا 

أ معاً:  نبدا

��ل��ك��م ف��ل��ب��ن��ان ج��ن��ٌةٌ ق��بِّ ت��ع��اَل��وا اأُ

وما ي�شتحقُّ العي�َس يف اخللِد حاِقُد

عهوَدنا للمعايل  جُن���ّدد  وه��ّب��وا 

عاُهُد ففي مثِل هذا اليوم يحلو التِّ

وما �رّصنا اأن مل َيُك العرُب وحدًة

ُد  املقا�شِ َدتنا يف اجلهاد  وقد وحَّ

اأ�شابُع كفِّ احلرِّ يف الَعدِّ خم�شٌة

ال�شيِف واحُد ولكنها يف َمقب�سِ 

)الديوان. املجلد الثاين. �ص 116(

القروّي يف ال�شام

اإميان القــــــروّي بالعروبة لغًة وح�ســــــارًة 

 باهلل ومالئكته وكتبه 
ّ
منبثٌق عن اإميانه الكلي

ور�ســــــله. غري اأن الظلم الذي عانته اأمته من 

ال�ســــــتعمار امل�ســــــيحاين اليهوداين الذرائعي 

الغربي �ســــــّكل لديه موقفاً عاتباً من امل�سيح 

الذي غّربُه ال�ســــــتعماريون وجعلوا – با�سمه 

يُ�سيمون النا�ص اخل�سف يحتلون  وبرموزه – 

ديارهم، وينهبون ثرواتهم، ويدمرون تاريخهم 

وتراثهم. ولحرتامه لل�ســــــيد امل�سيح احلا�ّص 

على املحّبة وال�ســــــالم خاطبه بحرقة املوؤمن 

املظلوم بهذا القول:

���ش��وريٌّ �شميٌم اب���َن اهلل  ي��ا  اأن���َت 

ت��ت��ن��ا���ش��ى اأم  ُت�����رى  ي���ا  اأف���ن���ا����سٍ 

ك��م غ��ري��ٍب ل��ك ق��د ���ش��ام و�شّلى 

آِخ������َر ال����ُق����ّدا�����سِ دا���ش��ا وع��ل��ي��ن��ا ا

اأََح����ِي فينا اأن��ُف�����ش��ًا م��ات��ت ه��وان��ًا

ع��ّل��ن��ا ن���رَف���ُع، ب��ني ال��ن��ا���ِس، را���ش��ا

اأن������َت اإن�������ش���اٌن ج��ع��ل��ن��اَك اإل���ه���ًاً 

نا�شا!! ال��ن��ا���ِس  يف  جتعُلنا  اأف���ال 

)الديوان. املجلد الثاين. �ص117(

اأن بريطانيا امل�ســــــيحانية  لي�ص بخــــــاٍف 

العظمى �سلمت فل�سطني لليهود امل�ستوردين 
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اإليها، وفرن�سا امل�ســــــيحانية فعلت يف اأقطار 

املغرب العربي مــــــا فعلته مب�رشقه، واإيطاليا 

امل�ســــــيحانية كذلك فعلت مــــــا فعلت بليبيا.. 

فكيف ال�ســــــبيل اإذن اإىل اخلال�ِص؟ ال�ســــــبيل 

هــــــو اجلهاد، هو املقاومة ل امل�ســــــاومة على 

احلق الوا�ســــــح املبني، وهذه ال�سبيل حتتاج 

اإىل توحيد ال�سف ووحدته؛ وهاهي الب�سائر 

فق. �ســــــورية وم�ــــــرش غدتا بلداً  تلــــــوح يف الأ

واحداً �ســــــعباً واحداً، رئي�ســــــاً واحداً، علماً 

واحــــــداً. وثمة مدٌّ �ســــــعبي هائــــــل يقف مع 

هذه الوحدة النواة. وقد �ســــــعى الوحدويون 

ل�ستقدام �سّناجة العرب يف الع�رش احلديث 

من املهجر اإىل الوطن، وقد كان ذلك على منت 

الباخرة )حممد علي الكبري(. ويف ني�سان من 

العام 1959 كان يف دم�سق. وخالل املهرجان 

التكرميي الذي اأحيته له مدينة دم�سق على 

مدرج اجلامعة األقى ق�ســــــيدة بعنوان »عودة 

ال�ساعر« موؤلفة من خم�سة وت�سعني بيتاً، ويف 

مطلعها خاطب القروّي نف�سه بقوله:

اأح��الم  اأ���ش��غ��اَث  حت�َشُبها  ح��ّت��اَم 

ال�ّشام اأنَت يف  بك وانحر  لرِّ ح  �َشبِّ

نعم! عاد اإىل الوطن بعد غربٍة عنه دامت 

خم�ساً واأربعني �سنة. عاد من )�سان باولو( يف 

الربازيل املدينة التي يكتبها حيثما وردت يف 

أو نرثه )�سنبول(؛ عاد منها اإىل الوطن  �سعره ا

الذي اأحب وتغّنى. حتقــــــق حلمه يف العودة 

وقــــــد كان يظنه األ يتحقــــــق. لكن حلمه يف 

الوحدة مل يتحقق، فقد عا�ص قرناً من الزمن 

على اأمل حتقيق هذا احللم ثم رحل.. رحل 

واحل�ــــــرشة حتزُّ وريده. اأغم�ــــــص عينيه على 

مل ظّل  عرٍب �ســــــاروا اأيدي �ســــــباأ؛ اإل اأن الأ

مر�سوماً على جبينه. يرحمه اهلل.

❁ هذه الق�سيدة من )الوافر(؛ لكن ابتداء هذا البيت بحركة ف�سكون �سرّيه )اأخرم( اأي �سري مفاعلنت »ُمفَتِعُلن« 

وهذا غري م�ستحب، وهذا اأي�ساً ما ي�سميه العرو�سيون ب� )الَع�سب(، وهم ي�ستقبحونه على اإقرارهم له، ول�ست موؤاخذاً 

بيتهُم  ال�ستاء بدار قوم/ جتّنب جار  »اإن نزل  اإىل هذا )الع�سب( بقوله:  ن جدنا )احلطيئة( �سبقه  القروي عليه كثرياً لأ

ال�ستاُء« ولكي يتخل�س من الع�سب كان على احلطيئة اأن ي�ستبدل )اإذا( ب� )اإن(. لكن اإن �سرطية، بينما )اإذا( مع املا�سي 

ا�ستقبالية حتقيقية، وما اأراد احلطيئة اإّل ال�سرطية الت�سكيكية ح�سراً، فكان ل بّد منها يف هذا املوقع من �سعره. اأما القروي 

فلم يكن ملزماً، وكان بو�سعه تاليف هذا الع�سب.

الهوام�ش

¥µ
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تي �صورة الكينونة واخلليقة كما بدت يف الفيدات  ن�صتعر�ض يف بحثنا الآ

الهندية وخا�صٍة يف امللحمة الهندية بهغافاد غيتا، ثم نتتبع ظالل هذه ال�صورة 

�ص������المي، ونقابلها مع املقاربة العلمية  أ�ص������اطني الت�صوف الإ يف اأقوال بع�ض ا

احلديثة لهذه ال�صورة.

أّنى للعينني ال�ص������حميتني اأن  أّنى للمحدود اأن يدرك الالحمدود؟ وا  ولكن، ا

أّنى لقطرة املاء اأن تختزل املحيط؟ حتيط بات�صاع الكون الالنهائي؟ وا

باحث �سوري

العمل الفني: الفنان  مطيع علي.

❁

ò

�صورة الكينونة 

يف النظام املعريف الفيداوي)1(

❁

عماد �أبو فخر
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 اإىل املوىل 
)2(

  حينم������ا ابته������ل اأرج������ون 

�صمى كري�صنا، وطلب منه اأن يريه �صورته  الأ

الكونّية، اأجابه كري�صنا باأنه ل ي�صتطيع بعينيه 

ال�ص������حميتني تلك اأن يرى ال�ص������ورة الكونية، 

ولكنه �صوف مينحه عينني اإلهيتني متّكناه من 

روؤية �صورة املوىل الكونية، قائاًل له:

»كّل م������ا حت������ب روؤيته يف امل�ص������تقبل من 

متح������رك وثاب������ت ت������راه يف ه������ذه ال�ص������ورة 

التجاوزي������ة )الروحية(، فكّل �ص������يء موجود 

. وبعد ذلك اأظهر له �صورته الكونية.
)3(

بها«

»ا�ص������تطاع اأرج������ون اأن يرى يف ال�ص������ورة 

الكونية امتدادات الكون الالنهائية الثابتة يف 

مكان واحد رغم انق�صامها اإىل عدة األوف.. 

ولو �صّعت مئات الآلف من ال�صمو�س معاً يف 

�صمى يف  الف�صاء ل�صابهت اإ�صعاع ال�صخ�س الأ

تلك ال�صورة الكونية«. فراأى »اأفواهاً وعيوناً 

ل ح�������ر لها.. كان كل �ص������يء رائع������اً ويعم 

الوجود بال نهاية«.

فيق������ول اأرجون: »ي������ا رب الكون، اأرى يف 

ج�ص������دك الكوين كثرياً من ال�ص������ور – بطون 

واأفواه وعي������ون - ممتدة بال نهاية. ل يوجد 

من نهاية ول بداية ول و�صط لكل هذا. اأنت 

�ص������ل، ل بداية ول و�ص������ط ول نهاية لك.  الأ

ذرع، وال�صم�س  لديك اأعداد ل حت�صى من الأ

والقمر تعد من بني عيونك الكثرية العظيمة. 

وباإ�سعاعك اخلا�ص تدّفئ الكون باأ�رشه«.

ي�سف اأرجون بكلماته هذه ما ل يو�سف، 

فكيف ميكــــــن روؤية ما ل نهاية ول بداية ول 

زيل ال�رشمدي الذي ل  و�سط له. اإنه الكون الأ

بدايــــــة ول نهاية له. واإذا كان العقل الب�رشي 

�ســــــياء، ويجد  بعاد الثالثة لالأ ل يدرك اإل الأ

معظمنا �ســــــعوبة كبرية يف فهم الزمن كبعد 

أبعاد  رابع للمــــــادة، فاأّنى لنا اأن ندرك وجود ا

�سبعة اأو ع�رشة للمادة يف املنظومات الكونية 

التي تتحدث عنها اأحدث النظريات العلمية، 

حيث تختلف القوانني الفيزيائية والريا�سية 

ال�ســــــارية يف كوكبنــــــا عــــــن مثيالتها يف تلك 

املنظومات. ففي الثقوب ال�ســــــوداء والثقوب 

الدودية حيث ي�ســــــبح ترا�ص املادة وكثافتها 

لنهائيــــــني ينكم�ص الكون باأ�رشه منهاراً حتت 

ثقله الذاتي فيتقل�ص حجم الكون عندها اإىل 

حجم قطعة �ســــــغرية من النقد اأو يف اأح�سن 

حوال اإىل حجم كرة التن�ص. الأ

يتابــــــع اأرجون ذاهاًل: »رغــــــم اأنك واحد 

اأحد، فاأنت منت�رش خالل ال�ســــــماء والكواكب 

أيهــــــا العظيم، بالنظر  وكل الف�ســــــاء بينها. ا

أ�ســــــتطيع اأن اأرى  اإىل هذه ال�ســــــورة املريعة، ا

نظمة الكوكبية الثالثة متداخلة ب�سكل  كل الأ

عجيب«.
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لقد اأظهر املوىل كري�سنا �سورته الكونية 

كاملة التاألق والقدرات. فكانت هذه ال�سورة 

ت�سّع كال�سم�ص وكانت وجوهها الكثرية تتغري 

ب�رشعــــــة مذهلــــــة. وكان باإمــــــكان الربانيني 

املكّر�ســــــني للمــــــوىل املقيمــــــني علــــــى كواكب 

اجلنــــــات وعلــــــى كواكب اأخرى يف الف�ســــــاء 

اخلارجي يف كرات كونية اأخرى اأن يروا هذه 

ال�سورة الكونية.

مام ومن اخللف ومن  »انحناءات مــــــن الأ

أيتها القدرة التي ل حت�رش، يا يّد  كل جهــــــة، ا

 الوجود، بل 
ّ
العزة التي ل تقا�ص، يا من تعم 

اأنت كل الوجود«.

رجون: »اإن ال�ســــــورة  ويقول كري�ســــــنا لأ

ن بعينيــــــك التجاوزيتني  أيتني بها الآ التــــــي را

)الروحانيتني( ل ميكن فهمها مبجرد درا�سة 

الفيدا ول بالريا�ســــــات القا�سية ول بالهبات 

ول بالعبادة. ول اأحد ي�ستطيع بهذه الو�سائل 

أنا«. اإن هذه الروؤية غري متاحة  اأن يراين كما ا

اإل للذين ي�سلكون طريق -ما ت�سميه الفيدا- 

ح�سان عند  اخلدمة املكّر�ســــــة )هلل(، وهو الإ

املت�سوفة امل�سلمني. 

ومع اأن اأرجون كان جال�ساً يف مكان واحد 

أبعاده  فقد ا�ستطاع روؤية الكون كله، بجوانبه وا

الالمتناهية من خالل العيون التجاوزية. 

كوان:»تدخل  �سمى بارئ الأ فيقول املوىل الأ

كل ظاهرة ماديــــــة اإىل طبيعتي يف نهاية كل 

أر�ســــــلها مرة  حقبة، ويف بداية حقبة اأخرى، ا

اأخرى بو�ساطة قدرتي«.

وتعنــــــي »عند نهايــــــة احلقبة« عند موت 

 الذي يعي�ص مدة مئة �ســــــنة، ويقدر 
)4(

برهما

أربعة مليارات وثالثمئة مليون  يومه بحوايل ا

�سنة اأر�سية. وتعادل ليلته نف�ص املدة، ويتاألف 

�ســــــهره من ثالثــــــني يوماً وكل يــــــوم من نهار 

وليلة. وتتاألف �ســــــنته من اثني ع�رش �ســــــهراً، 

فبعد انق�ســــــاء مئة �ســــــنة من هذه ال�سنني، 

وعندمــــــا ميوت برهما، ياأخذ الدمار جمراه، 

فتعود الطاقة التــــــي كّونها املوىل فتكمن يف 

داخله يف حالة الالتكوين. وعندما ت�ستدعي 

احلاجــــــة اإىل تكوين العامل املــــــادي، يتم ذلك 

أحــــــد، مع ذلك  أنا واحد ا باإرادتــــــه بقولــــــه: »ا

أتكاثر«. فاإنني ا

ترى الفيدا اأن املادة هي الطاقة ال�سفلى 

�ســــــمى. وعند اخللق تطلق الطاقة  له الأ لالإ

املادية فتت�ســــــكل العنا�رش الرئي�سية الثمانية 

ر�ــــــص واملاء والنــــــار والهواء  للمــــــادة هي الأ

نا الباطلة. ت�سمى  ثري والعقل والذكاء والأ والأ

وىل منهــــــا بالعنا�رش  العنا�ــــــرش اخلم�ســــــة الأ

العمالقة الكثيفة وت�ســــــمل اأغرا�ص احلوا�ص 



�صورة الكينونة يف النظام املعريف الفيداوي

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  4262010

املادية  التكوينــــــات  اخلم�ســــــة، وهي 

لل�ســــــوت واللم�ص وال�ســــــكل والطعم 

أجــــــل اخللق املادي  والرائحــــــة. ومن ا

يقــــــوم المتــــــداد الكامل مــــــن املوىل 

كري�سنا باتخاذ هيئات في�سنو الثالث 

وتقوم امتدادات في�سنو الثالثة على 

توجيه كل ن�ســــــاطات العــــــامل املادي، 

وىل بخلــــــق الطاقة املادية  فتقــــــوم الأ

اإىل الكرات  الكلية، والثانية تدخــــــل 

الكونية من اأجل خلق منوعات يف كل 

منها، اأما الثالثة فتنت�رش ب�سفة النف�ص 

املثلى املتخللة لكل �ســــــيء يف الكرات 

الكونية ويف جميع الذرات. اإن النف�ص 

املثلى تقطن كذلك يف قلب كل كائن 

حي. اإن ال�ســــــورة الكونية لكري�ســــــنا 

هي مبثابة جتٍل موؤقت و�سورة الزمان امللتهم 

لكل �سيء. 

اإىل جانب هذه الطاقة ال�ســــــفلية، توجد 

خــــــرى العليــــــا الروحانية للموىل  الطاقة الأ

والتي هي الكائنات احلية كلها »التي ت�سارع 

يف الطبيعة املادية وبها ي�ستمر الكون«. 

أ�ســــــبه هذا الو�ســــــف ب�سور املجرات  ما ا

املتنوعة البعيدة التي تزودنا بها التل�سكوبات 

احلديثة املتطورة حيث املجــــــرات املتناثرة، 

اللولبيــــــة والعد�ســــــية وغريها، مب�ســــــاهدها 

ألوانها الرائعة و�سحاباتها الغازية  البديعة وا

املتداخلــــــة حيناًً واملت�ســــــادمة اأحياناً اأخرى 

و�سمو�ســــــها الالمعة امل�سعة واأذرعها الطويلة 

املمتــــــدة يف الكــــــون الالنهائي، ومــــــا اأقرب 

هــــــذه ال�ســــــورة اإىل اأبحاث الفيزيــــــاء التي 

تتنــــــاول الثقوب ال�ســــــوداء والثقوب الدودية 

قزام  قــــــزام البنية والأ Worm Hole والأ
البي�ص وغريها. حيــــــث ميكن النتقال عرب 

الزمــــــان واملــــــكان والرجــــــوع اإىل الــــــوراء يف 
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أكــــــوان واأماكن اأخرى.  الزمــــــن، والظهور يف ا

أو  أنها تبدو ك�رشب من اخليال العلمي ا ومع ا

�ساطري الغريبة، ولكنها يف احلقيقة علوم  الأ

�سارمة جداً ت�ســــــتند اإىل العلوم والنظريات 

املحققة التي اختربت يف م�سرية تطور الفكر 

الب�رشي. 

حدث النظريات التي  يبدو كوننا وفقاً لأ

تتناول من�ســــــاأ الكون ومتدده والتي ت�ســــــمى 

نظرية الت�سخم الكوين املتجدد ذاتياً واحداً 

من عدد لنهائي من الفقاعات ال�سابحة يف 

بدي  بحر رغوي هائل من اخلالء الزائف الأ

آراء يف  التو�ســــــع وتت�سمن هذه النظرية عدة ا

كوان الفقاعية ومناحي تطورها.  أ�ســــــول الأ ا

وتفرت�ص اأن »الكون ماأ�ســــــور يف حالة دورية« 

وقد »انبثقت فقاعتنا عن كون اأويل دوري«.

تقرر الن�سو�ص الفيداوية اأن »يف املحيط 

امل�سبب هناك اأعداد ل ح�رش لها من« برهما 

»وهم يظهرون ويختفون مثل زبد البحر. اإن 

برهما وخلقه هم جــــــزء من الكرات املادية، 

ولذلــــــك فهم يف حتول متوا�ســــــل«، وقد قال 

هرياقليط�ــــــص فيما بعد ويف ذلك ال�ســــــياق: 

»كل �ســــــيء يفي�ــــــص، كل �ســــــيء يتحرك وكل 

�ســــــيء يهتز. حركة دائرية يتبــــــادل الوجود 

دوار«.  والالوجود الأ

أندريــــــه لند اأحد  يقــــــول العامل الرو�ســــــي ا

موؤ�س�ســــــي النظريــــــة الت�ســــــخمية: »حتى لو 

تال�ست ح�سارتنا فاإنه �ســــــوف توجد اأمكنة 

اأخــــــرى يف الكون تبزغ فيهــــــا احلياة بجميع 

خرى«.  �سورها املمكنة مرة بعد الأ

الطبيعة املادية:

اإن الطبيعــــــة املاديــــــة -بح�ســــــب نظــــــام 

أزلية.  املعرفة الفيــــــداوي- والكائنات احلية ا

ومــــــا حتولت الكائنات احلية وظواهر املادة 

�سوى نتاج املادة. اإن هذه الطبيعة املادية هي 

علة خمتلف جتليات اجل�ســــــد واحلوا�ص التي 

ترتديهــــــا الكائنات احلية. وعندما يو�ســــــع 

الكائن احلــــــي داخل اأج�ســــــاد خمتلفة، فاإنه 

أنواعاً خمتلفة من ال�ســــــعادة والبوؤ�ص.  يخترب ا

لكن �ســــــعادته وبوؤ�سه هي من طبيعة اجل�سد 

املادي ولي�ــــــص من طبيعة نف�ســــــه يف حالتها 

�ســــــلية. اإن وجود اللــــــذة هي حالة الكائن 
الأ

�ســــــيلة، لكــــــن رغبته بالتحكــــــم بالطبيعة  الأ

املادية، هي �ســــــبب وجــــــوده يف العامل املادي. 

�ســــــياء  أمــــــا يف العــــــامل الروحي فال وجود لأ ا

مــــــن هــــــذا القبيل. اإن اجل�ســــــد املــــــادي هو 

عبــــــارة عن احلوا�ــــــص، واحلوا�ص هي اأدوات 

أو  ر�ســــــاء الرغبة. ويبــــــاَرك الكائن احلي ا لإ

يُلعن مبجموعة من الظروف ح�ســــــب رغبته 
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وعمله يف دور حياته ال�سابق. ت�سع الطبيعة 

املادية الكائن احلي يف اأماكن �سكنية خمتلفة 

ح�ســــــب رغباته واأعماله. وعليه فاإن الكائن 

ماكن ال�سكنية  نف�سه هو علّة ح�سوله على الأ

مل.  التي يتواجد بها، وعلى ح�سوره اللذة والأ

وحاملا يُثَّبت الكائن احلــــــي داخل نوع معني 

ج�ســــــاد املاديــــــة، فاإنه ي�ســــــبح حتت  من الأ

ن اجل�ســــــد بتكوينه  �ســــــيطرة الطبيعة ذلك لأ

املــــــادي، يعمل وفقاً لقوانــــــني املادة. اإن هذا 

يح�سل ب�سبب تعلقه بالوجود املادي ورغبته 

بال�ســــــيطرة على الطبيعة املاديــــــة. اإن وعيه 

املادي �ســــــوف يجربه على التنقل من ج�ســــــد 

نه مثقل برغبات مادية منذ  اإىل اآخر وذلك لأ

زمن �ســــــحيق غابر. ومبقدار ما ينق�ص من 

رغبته العتيقة بالتحّكم، �سوف ي�سمو وي�سل 

اإىل متعة ال�سعادة الروحية. 

وهم ال�شتقاللية:

يــــــرى النظــــــام املعــــــريف الفيــــــداوي اأن 

فكرة الــــــذات الفردية املنف�ســــــلة هي جمّرد 

وهم،فيميل الكائن احلي للعمل با�ستقاللية 

�سمى ولوجود هذه النزعة عنده،  عن املوىل الأ

فاإنه ي�سمى بالطاقة الهام�سية للموىل. وي�سري 

الباحث يف علم الكليات فريتجوف كابرا اإىل 

دراك( احلديث قد  اأن علم ال�ســــــتعراف )الإ

و�ســــــل اإىل ال�ستنتاج نف�ســــــه بال�سبط. فاإن 

تظهر  املعاناة الب�رشية -بح�ســــــب الفيــــــدا– 

�ســــــكال واملقولت الثابتة  عندما نت�سبث بالأ

التي يبدعها العقــــــل بدلً من قبول الطبيعة 

�سياء.  الزائلة والعابرة لكل الأ

وي�ســــــيف: »اإن اأ�سول مع�ســــــلتنا تكمن 

يف ميلنــــــا خللق جتريدات من املو�ســــــوعات 

املنف�سلة، مبا يف ذلك الذات املنف�سلة، ومن 

ثم العتقــــــاد باأنها تنتمي جميعــــــاً اإىل واقع 

مو�سوعي موجود ب�ســــــكل م�ستقل. وللتغلب 

على هذا احل�ــــــرش الديكارتــــــي، نحتاج اإىل 

التفكري منظوماتياً واإىل نقل تركيزنا املفهومي 

�سياء اإىل العالقات. وعندها وح�سب، 
من الأ

ن�ستطيع اإدراك اأن الهوية والفردية والذاتية 

ل ت�ســــــتلزم النف�ســــــال وال�ســــــتقالل. ويف 

هذا ال�سدد ت�سري الباحثتان لني مارغولي�ص 

ودوريون �ساغان اإىل اأن« ال�ستقالل م�سطلح 

)5(
�سيا�سي ولي�ص م�سطلحاً علمياً«.

اإن وجــــــود الذات امل�ســــــتقلة، جمرد وهم، 

أ�ســــــا�ص له يف الواقع. اإن ما يعرتي اجلزء  لا

مــــــن تغريات يعود فيوؤثر علــــــى الكل، وتطور 

الوعي احلا�سل يف امل�ستوى الكلي يعود برفع 

�سوية الوعي لدى كل جزء.

ن�سان بالكرة  ي�سّبه حكماء الفيدا وعي الإ
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املطاطية، واأن اأي �سغط عليها ي�سبب انحناء 

يف �سطحها ما يقابله بال�رشورة رد فعل يعادل 

�سالح الت�سوه وا�ستعادة  الفعل الواقع عليها لإ

فعال التي يقوم  �سلي املتكامل، اإن الأ �سكلها الأ

ن�ســــــان متثل هذه ال�ســــــغطات، وعليه  بها الإ

ن�سان يف ولدات متعددة اإىل البحث  ي�سعى الإ

عن الظروف املواتية لتلقي ردود الفعل على 

�سلي.  اأفعاله حتى ي�ســــــتعيد وعيه �ســــــكله الأ

وميّر التخل�ص من التكّبل املادي عرب التخل�ص 

فعال التي توؤدي اإىل املردودات ال�سيئة  من الأ

من اأجل ا�ستعادة الوعي غري امل�ّسوه. ويتاأتى 

ذلك عرب الن�سجام مع القانون الطبيعي، اإذ 

اإن كل فعــــــل ينايف القانــــــون الطبيعي لتطور 

�ســــــياء يحمل يف طياته بذور دماره الذاتي  الأ

وي�ســــــعى لتدمري ذاته بذاته. اإن نزعة اخللية 

ال�رشطانية لال�ســــــتقالل بذاتها يوؤدي بها اإىل 

التكاثــــــر الالطبيعــــــي ما يــــــوؤدي اإىل دمارها 

قوى  الذاتــــــي. ومن هنا فاإن مقولة البقاء لالأ

هي مقولة �سحيحة ظاهرياً فقط ويف بع�ص 

م�ســــــتوياتها، اأما يف احلقيقــــــة فهي خاطئة 

متامــــــاً، اإذ بّينت �ســــــريورة التطور الطبيعي 

اأن م�ســــــري القوة هو الندثــــــار والنقرا�ص. 

لقــــــد اتخذت الطاوية ال�ســــــينية املاء -وهو 

لني يف الوجود- �ســــــعاراً ورمزاً  العن�ــــــرش الأ

غلظ  لطف يف الوجود/ يغلب الأ ن »الأ لها، لأ

يف الوجــــــود«. اإن املاء، هذا العن�رش العجيب 

ماكن  الــــــذي �رشعان ما ي�ســــــيل اإىل اأوطئ الأ

توا�ســــــعاً، لهــــــو قادر علــــــى الفتك باأق�ســــــى 

أ�ســــــلب املعادن. اإن ما يكبل هذا  ال�سخور وا

عمال الناجتة  الوعي ويجعله م�سوهاً هي الأ

عما ت�ســــــميها الفيدا بوابات جهنم الثالث: 

الغ�سب واجل�سع وال�سهوة.

وحدة الوجود اأم وحدة ال�شهود؟

اتفق املت�سوفة جميعهم على اأن احلقيقة 

أ�ســــــداء فكرة وحدة الوجود  واحدة. وجند ا

على اختالف درجاتها وم�ســــــمياتها وا�سحة 

أ�ســــــاطني الت�ســــــوف  وجليــــــة لــــــدى معظم ا

�سالمي. ويف ذلك يقول اأفالطون )428-  الإ

347 ق.م(: »اإن تعلمنــــــا لي�ص يف احلقيقة اإل 

أثر العقائد ال�سينية  تذكراً«. ويبدو وا�سحاً ا

والهندية والفار�ســــــية على ن�ســــــوء املدر�ســــــة 

الت�سوف  ومذاهب  )العرفانية(  الغنو�ســــــية 

�سالمي. بدءاً من رابعة العدوية )املتوفاة  الإ

أبو  عــــــام 180 اأو185 للهجــــــرة( واحلــــــاّلج وا

يزيــــــد الب�ســــــطامي )188-261 هـــــــ( مروراً 

ب�ســــــهاب الدين ال�سهروردي وحمي الدين بن 

عربي الــــــذي تتّوجت على يديه ال�ســــــياغة 

خــــــرية لنظرية وحــــــدة الوجود، و�ســــــولً  الأ
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اإىل مولنــــــا جالل الديــــــن الرومي )1207 - 

1273 م(. فهــــــا هو ذا املت�ســــــوف حممد بن 

عبد اجلبار بن احل�سن النفري املتوفى عام 

أنا يف  كوان: ا 354 هـ يقول:»يقول يل بارئ الأ

أينية فيــــــه ول حيثية منه، ول  كل �ســــــيء بال ا

حملية منف�ســــــلة ول مّت�سلة. ول�ست فيها ول 

أبدو لك فاإننــــــي منك«. ويقول:  أنا ا هــــــو يّف. ا

»راأيت الكون كل جزيئة يف جزيئة مو�ســــــولة 

ومف�ســــــولة، ل ت�ســــــتقل املو�ســــــولة من دونه 

أبو  بنف�سها ول باملف�ســــــولة«. ويف ذلك قول ا

من�ســــــور احلاّلج: »ما انف�سلت الب�رشية عنه 

ول ات�سلت به«.

أو التطابق اإىل  واإننا نعزو هذا الت�ســــــابه ا

ن�ساين الذي  وحدة احلقيقة ووحدة العقل الإ

أ�ســــــماه يونغ بالال�سعور اجلمعي لدى جميع  ا

الب�رش. ولعــــــّل احلديث عن تاأثر الت�ســــــوف 

الهندية  الفيداوية  بالن�ســــــو�ص  �ســــــالمي  الإ

والبوذية والتاوية ونهله منها ي�ستدعي بحوثاً 

أننا نكتفي هنا  م�ستفي�ســــــة للتدليل عليه اإل ا

مبا ورد ويرد من اأمثلة. 

اإن الال�ســــــعور اجلمعي - بح�ســــــب عامل 

النف�ص كارل غو�ستاف يونغ )1875- 1961( 

واحــــــد لــــــدى جميع الب�ــــــرش مهمــــــا تنوعت 

م�ســــــالكهم وظروفهم املعي�ســــــية، واإن كانت 

الظروف الطبيعيــــــة واملناخية والجتماعية 

والقت�ســــــادية وغريهــــــا ت�ســــــتدعي طرقــــــاً 

أ�سكالً خمتلفة من اأمناط ال�سلوك والتفكري  وا

نه خمزون  لدى النا�ص. »الوعي اجلمعي، ولأ

ن�ســــــانية ويف الوقت ذاته هو  من اخلــــــربة الإ

ال�رشط امل�ســــــبق لهــــــذه اخلربة، فهو �ســــــورة 

العامل الذي ا�ســــــتغرق ت�سكلها دهوراً. يف هذه 

ال�ســــــورة تبلورت �ســــــمات معّينة عرب الزمن، 

أو امل�ســــــيطرات. اإنها القوى  النماذج البدئية ا

لهة، �ســــــور القوانني امل�سيطرة  امل�سيطرة، الآ

حــــــداث النمطية التي  واملبادئ، و�ســــــور الأ

 .
)6(

حتدث بانتظام يف دائرة خربة النف�ص« 

اإن �سورة النف�ص املثلى )التي هي اإحدى 

�ســــــمى( القاطنة يف  طاقات الكائن املطلق الأ

لهي الذي  قلب كل كائــــــن حي، هي احلب الإ

ي�ــــــرشي يف جميع الكائنــــــات يف عرف حمي 

الدين بن عربي.

لقد اأدت فكرة الذات املثلى القاطنة يف 

أ الالعنف،  قلب كل كائن حي اإىل ن�سوء مبدا

ن اأي اعتداء على الكائن احلي هو اعتداء  لأ

لوهية الكامن فيه، ويقت�ســــــي  على مقام الإ

أ لي�ص فقط معاملة جميع الكائنات  هذا املبدا

بالرفق واللني وح�ســــــب، بــــــل والمتناع عن 

القيام باأي �ســــــلوك يوؤدي اإىل و�سع اأي كائن 

يف حالة من البوؤ�ص وال�سيق.
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أن�ســــــع  أ الالعنف يف ا  ولقــــــد جتلى مبدا

�سوره يف قول ال�سيد امل�سيح: »باركوا لعنيكم، 

. فقد 
)7(

و�سلّوا من اأجل الذي ي�سيئون اإليكم« 

بّينت قوانني الفيزياء الكوانتية اأن امل�ســــــاعر 

وىل  تعــــــود فرتتد على �ســــــاحبها بالدرجة الأ

وت�سيب الكل يف نهاية املطاف.

عمر الزمن:

ترى الن�ســــــو�ص الفيداوية اأن فرتة بقاء 

الكرات الكونيــــــة املادية حمــــــدودة. وتتكون 

مــــــن حقبات تدعــــــى kalpa »كالبا« وتعادل 

كل حقبة مــــــن هذه احلقبات نهــــــاراً واحداً 

مــــــن حياة »برهما« )الــــــرب اخلالق( وتتكون 

احلقبــــــة من األف حلقة وكل حلقة تتكون من 

أربعة ع�ســــــور وهي: ع�رش »�ســــــطيا« الذي  ا

بلغت فرتته 1.782.000 �ســــــنة وكان يتميز 

بالف�سيلة واحلكمة والدين وكان عملياً يخلو 

من اجلهل والرذيلة. ثم ع�رش »طرطا« حيث 

تقّدمت الرذيلة ومدته حوايل 1.296.000 

�ســــــنة والع�رش الثالث هو ع�رش »�ســــــفابرا« 

حيث يوجد انحدار اأكرب يف الف�سيلة والدين 

وتزداد الرذيلة، وتنح�رش مدته بـ864.000 

�ســــــنة واأخرياً ع�رش »كلي« وهو الع�رش الذي 

ن منذ حوايل 5000 �سنة، فتكرث  نعي�ســــــه الآ

حلاد  فيــــــه امل�ســــــاحنات ويعــــــم اجلهــــــل والإ

والرذيلــــــة وتنعدم الف�ســــــيلة، وتقّدر مّدته بـ 

432.000 �ســــــنة، ومن ثم تدور احللقة مّرة 

ربعة األف  أخــــــرى وبدوران هذه الع�ســــــور الأ ا

مّرة ينتهي نهار »برهما«، واملدة نف�سها تعادل 

ليلة واحدة من ليله. ويعي�ص برهما مدة مئة 

�سنة من هذه »ال�ســــــنني«. اإن هذه »ال�سنوات 

ر�ســــــي 311 تريليون  املئة« تعادل بالزمن الأ

و40 بليون �سنة. وعلى هذا تبدو حياة برهما 

خيالية ول حدود لها، لكن من زاوية اخللود 

فاإنها تعادل وم�سة خاطفة«.

اإن وجــــــود الطبيعــــــة املاديــــــة والكائــــــن 

�سفار  احلي �ســــــابق حلادث اخللق بح�سب الأ

الفيداوية ال�سن�ســــــكريتية، اإذ يكون يف حالة 

الكمون )الالتكوين( ملاليني وماليني ال�سنني. 

بعد اإطالق الطبيعــــــة املادية )اخللق(، متنح 

هذه الكائنات احلية فر�سة ثانية كي تن�سط 

يف العــــــامل املادي وحت�رّش نف�ســــــها اإىل دخول 

العامل الروحــــــي. ويف الواقع اإن الكائن احلي 

أ  أ�ســــــاًل اجلزء الروحي الــــــذي ل يتجزا هو ا

أ�ســــــبح م�رشوطاً  من الكائــــــن املطلق ولكنه ا

�سمن الطبيعة املادية. واإننا لنلحظ الت�سابه 

ل بــــــل التطابق يف هــــــذه الروؤية لدى معظم 

�سالمي، فيقول مولنا  أ�ساطني الت�سوف الإ ا

جــــــالل الدين الرومي يف هذا املعنى: »كانت 
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أرواح الكائنات املخلوقة ترفرف قبل اخللق  ا

يف ف�ساء الطهر. وعندما اأجربت هذه على 

لهي«  مر الإ املجيء اإىل عــــــامل الظاهر بعد الأ

كن »حب�ست يف الغ�سب وال�رشه واللذة«.

 لقــــــد نظر مولنا جــــــالل الدين الرومي 

اإىل اخلليقة كتجٍل اأبدي هلل. جتلي احلق يف 

اخللق. فيقول »ال�سماوات تبدو عظيمة، لكن 

ج�سام  ل عظمة اإل يف الروح املطلق. تبدو الأ

أ�ســــــماء  ج�ســــــام ا عظيمة ولكن يف اجلوهر الأ

فقط. نحن ل وجود لنــــــا، اأما اأنت فوحدك 

الكائن املطلق.. ما وجدنا قبل اإل اأن نعمتك 

�سمعت �سوت �سالتنا ال�سامتة فدعوتنا اإىل 

 )8(
الوجود.«

ن�سو���س الفيدا والفيدانتا ال�سن�سكريتية، يعود تاريخها اإىل الفرتة ما بني 1500 – 600 قبل امليالد، وثّمة من يردها   -1

اإىل نحو5000 اأو 8000 عام اأو اأكرث من ذلك. 

�ساً للموىل 
ّ
اأرج��وَن ه��و ملك عائل��ة البانداف��ا يف امللحمة الهندية بهاغف��اد غيتا )ن�سيد امل��وىل(، وكان �سديق��اً ومكر  -2

كري�سنا.

ن�سي��د امل��وىل بهاغفاد جيتا، مقدمة و�سروح ا. �س. بهكطي فيدانَت �سوامي بربهوبا�َس، ترجمة رابح يون�س، دار كتب   -3

بهكطي فيدانَت، لندن، اململكة املتحدة

له الهادم، وهي اأقانيم ثالثة جلوهر واحد، ولكن هناك  له احلافظ، و�سيفا الإ له اخلالق، في�سنو الإ يف الفيدا، برهما هو الإ  -4

�سمى. ما يتعداها وهو املوىل الأ

�سبك��ة احلياة – فهم علمي جدي��د للمنظومات احلية. تاأليف فريتجوف كابرا، ترجم��ة معني رومية. دم�سق، الهيئة   -5

العامة ال�سورية للكتاب، 2008.

�سطورة، تاأليف �ستيف��ن اإ ف ووكر، ترجمة جمي��ل ال�سحاك. دم�سق الهيئ��ة العامة ال�سورية  يون��غ واليونغي��ون والأ  -6

للكتاب.

اإجنيل لوقا.  -7

مثن��وي مولنا جالل الدين الروم��ي، ترجمة و�سرح ودرا�سة حممد عبد ال�سالم كف��ايف، املكتبة الع�سرية، �سيدا -  -8

بريوت ط1، 1966.

املراجع

مدخ��ل ع��ام اإىل فهم النظريات الرتاثي��ة والهندو�سية بوجه خا���س. تاأليف رينيه جينو، ترجم��ة عمر الفاروق عمر   -1

.2003 للثقافة  على  الأ املجل�س  – القاهرة، 

الهوام�ش
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العل��م والبح��ث عن املعنى اجلوهري، تاأليف بول ديفيز، ترجمة اأحمد رمو. دم�س��ق الهيئة العامة ال�سورية للكتاب،   -2

.2008

الر�سالة الوجودية، حمي الدين بن عربي، القاهرة.  -3

عمال الكاملة 4، دار املدى، 2007.  كتاب التاو، تاأليف: لوت�سه، ت�سوانغ ت�سه. ترجمة: هادي العلوي، الأ  -4

اأخبار احلالج، ما�سينيون وب.كراو�س، باري�س.  -5

بهاجفاد جيتا )ن�سيد املوىل(، مقدمة و�سروح ا. �س. بهكطي فيدانَت �سوامي بربهوبا�َس، ترجمة رابح يون�س، دار كتب   -6

بهكطي فيدانَت، لندن، اململكة املتحدة.

مام ال�سلمي. طبقات ال�سوفية، لالإ  -7

�سبكة احلياة- فهم علمي جديد للمنظومات احلية. تاأليف فريتجوف كابرا، ترجمة معني رومية. دم�سق، الهيئة العامة   -8

ال�سورية للكتاب، 2008.
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�ص������ت�ذ اجل�معي هو رجل الق�نون، ف�إن القدي�س هو ال�صويف ذو  اإذا ك�ن الأ

الروؤية اخل��صة التي تتج�وز حدود الق�نون: ف�ل�صج�ل الذي �صبق عمر اخلي�م 

بزمن بعيد ل يزال ق�ئم�ً على مدى القرون ومل ينته بعد. 

أبو بكر بن  أ�ص������هر ال�ص������وفيني واإن مل يكن �صوري�ً لكنه دفن فيه�، هو ا  اأحد ا

مي�ن، الذي  كرب، حميي الدين، من�صط الإ علي املعروف ب�بن عربي، ال�ص������يخ الأ

ل ت������زال كت�ب�ته الغزيرة من�رة للمذهب ال�ص������ويف، ويُعم������ل به� طيلة القرون 

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان جورج ع�سي.

❁

ò

ولياء)1( القدي�سون والأ

❁

�إدوين هول

ترجمة: حممد �إبر�هيم �لعبد �هلل



ولياء القدي�سون والأ
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املا�سية. م�سجده الذي بني على حافة جبل 

قا�س������يون يط������ل على دم�س������ق وعلى الطرف 

أ�س�سه �سالح  كراد الذي ا ال�رشقي من حي الأ

الدين.

ولد حميي الدين ب������ن عربي عام 1164 

أو  م������ارات الع�رشين ا يف موري�س������يا، اإحدى الإ

أ�س�س������ت حلكم غري م�ستقر يف  الثالثني التي ا

جنوب اإ�س������بانيا: تكون خا�سعة يف العادة ملا 

يفر�������ض عليها م������ن قبل املل������ك اأو اخلليفة، 

وتتمت������ع اأحياناً با�س������تقالل م�س������كوك فيه، 

م������ارات متوت باليد  وحينما مت������دد هذه الإ

احلديدية التي حتكمه������ا. لكنها يف الثقافة 

واحلرفي������ة تتق������دم يف الغال������ب قرنني عن 

بقية اأوروبة. عند ولدته كان يخ�س������ع ملك 

�سالحيني يف  موري�سيا ل�ساللة حاكمة من الإ

�سالح املوجة  �سمال اأفريقيا غزت اإ�سبانيا لإ

ال�سابقة من اإ�سالحيي �سمال اأفريقيا عندما 

اإغراءات  ا�ست�س������لمت قوتهم البوريتانية اإىل 

احل�سارة بعد جيلني من الزمان. ابن عربي 

جاء من �ساللة عربية متدينة، فعائلته كانت 

من �ساللة حامت الطائي التي فيها من الورع 

بقدر ما فيها من النبالة: خاله ملك تلم�سان 

Tlemcen تخلى عن عر�سه باأمر من رجل 
�س������الح ليعتنق مهنة الفقر املقد�سة. كان ابن 

أ  عربي يف �سبابه على اأعتاب املوت، وقد قرا

خرى، ال�سورة  له والده �سورة ي�ص يف الغرفة الأ

أ ملن يعي�ص حالة حرجة، اإمنا بدت  التي تُقرا

له ال�ســــــورة على هيئة ملَك �سحب عنه نذير 

املوت. �ســــــعر ابن عربي باأنه اأ�سبح موقوفاً، 

وحينما تنباأ والده ب�ساعة ويوم وفاته، اأحلق 

نف�سه مريداً عند معلمه ال�سويف. ثم اأم�سى 

�ستة ع�رش عاماً بني اإ�سبانيا و�سمال اأفريقيا، 

يتقدم بثبات يف منزلته الروحية.

وىل من اإحدى  ت�ســــــلم جزءاً من تربيته الأ

امراأتني �ســــــاحلتني عجوزين ان�ســــــم اإليهما 

كمريــــــد وخــــــادم يعي�ــــــص مــــــع اإحداهن ملدة 

�ســــــنتني يف كوخ من الق�ســــــب بناه بيديه يف 

أة التي كانت يف  �سواحي اإ�ســــــبيلية. هذه املرا

�سن اخلام�سة والت�سعني تنتمي اإىل جمموعة 

املتاأوهــــــني الذين يتطهرون من اخلطيئة من 

خالل التاأوهات التي تنبعث من �ســــــدورهم 

حينمــــــا تعك�ــــــص عجزهم عن الو�ســــــول اإىل 

لهي.  الكمال الإ

يف عام 1200 حينما كان يف املغرب راأى 

لهي: يف حلمه العر�ص الإ

لهي اأعمدة نورانية، ل اأعرف  »العر�ص الإ

أيتها بكل و�ســــــوح، وكان  أنني را عددهــــــا، مع ا

بهاوؤها كما الربق: لكن برغم �ســــــيائها، كان 
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العر�ص له ظل يف �ســــــكون مطلق، هذا الظل 

هو ظل جوف العر�ص، الذي يحجب بهاء اهلل 

الــــــذي يعتلي عليه، اهلل هــــــو الرحيم.. ومن 

حتت العر�ص �سمعت �سوتاً يقول: ل حول ول 

قوة اإل باهلل العلي العظيم«. 

طيور جميلــــــة حتوم حول اأركان العر�ص. 

وقــــــد طلبــــــت منه اأجمــــــل هذه الطيــــــور اأن 

ي�سطحب حممد اخل�رش رفيقاً له يف رحلته 

اإىل ال�رشق التي كان ي�ستعد لها )التقاه موؤخراً 

يف فيز Fez، واأخذه اإىل القاهرة، حيث تويف 

هنــــــاك( يف طريقه مر بتون�ص، حيث و�ســــــل 

هناك اإىل اإحدى املراتب العالية من التنوير، 

ويف ظروف عجيبة.

»كنت اأجه�ص بالبكاء دون اأن اأخاف منه، 

ر�ص مغمى  مع اأن كل من �سمعه �سقط على الأ

عليه. حتى الن�ساء اللواتي خرجن فوق �سطح 

البيت لريين ما الذي ح�سل، �سقط بع�سهن 

مغمى عليهن يف فناء منزلهن دون اأن ي�سنب 

باأذى«.

من القاهرة �ســــــافر اإىل مكة ومن ثم اإىل 

بغداد واملو�سل ورجع ثانية اإىل القاهرة. هناك 

مري ال�سلجوقي  تلقى دعوة لزيارة قونيا من الأ

كاي كو�ص Kai Kaus، الذي و�سلت حدوده 

ألك�ســــــي�ص  �ســــــود بعد اأن هزم ا اإىل البحــــــر الأ

كومنين�ص Alexius Comnenus، وطلب 

منه الن�ســــــح بكيفية اإدارة املناطق اجلديدة. 

أ�ســــــبح  كان ابــــــن عربي يف ذلك الوقت قد ا

�سالمي )1211( لكن كان  معروفاً يف العامل الإ

هناك بع�سهم ل يزال يلتم�ص اإ�سارة منه. يف 

�سريته الذاتية يخربنا عن معر�ص اأقامه عن 

لهام الرباين. الر�ســــــام �سّور احلجل بفنّية  الإ

رائعة لدرجة اأن ال�سقر املنزيل الداجن انق�ص 

أنــــــه حجل حقيقي،  على ال�ســــــورة ظناً منه ا

لكنه مل يكن عجولً ومكنه حد�سه الرباين من 

ك�سف العيب يف التنا�ســــــق، »القدمان فيهما 

زيادة يف الطول بقدر حبة ال�سعري«. فنه�ص 

أ�سي مدعياً، »ر�سمتهما  الر�سام وقبلني من را

هكذا لكي اأختربك«. 

آ�سيا ال�سغرى واأرمينيا  رحالت عديدة يف ا

قام بها، اإىل اأن و�سل منابع الفرات املتجمدة 

ومن ثم نزل راجعاً حتى و�ســــــل بغداد، حيث 

أر�سل من هناك ن�سائح مطولة اإىل كاي كو�ص  ا

ب�ســــــاأن معاملة امل�سيحيني الذي كانوا كثريين 

أ�ســــــبحت حتت �ســــــيطرته  ماكن التي ا يف الأ

اجلديدة. مع اأن املمار�ســــــات ال�سوفية لبن 

عربــــــي التــــــي واإن مل ت�ســــــتمد من املمار�ســــــة 

قل،فقد  أنها توازيها على الأ امل�ســــــيحية، اإل ا

اأظهــــــرت تع�ســــــباً غــــــري متوقــــــع، ون�ســــــحاً 
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مرباطــــــور بــــــاأن يفر�ص  لالإ

ال�ســــــارمة  القوانــــــني  كل 

بناء  مــــــن  عليهــــــم، ملنعهم 

أو ترميم  كنائ�ص جديــــــدة، ا

اإقامة  أو  ا املتهــــــدم منهــــــا، 

امل�سريات الدينية، اأو حمل 

امل�سابيح يف ال�سوارع. واأن 

القراآن،  اأولدهــــــم  يعلموا 

أو  واأل يخدموا يف اجلي�ص ا

يلب�ســــــوا  أو  ا اخليل  يركبوا 

مثل امل�سلمني، بل اإنه طلب 

اأن يكــــــون منظر �ســــــعرهم 

خمتلفــــــاً عن منظر �ســــــعر 

كان  ورمبــــــا  امل�ســــــلمني. 

حتاملــــــه على امل�ســــــيحيني 

ولية  ينبع من النجاحات الأ

التي حققها ال�ســــــليبيون التــــــي بدت وكاأنها 

�سالم يف ذلك الوقت. تهدد دميومة الإ

أخــــــرى اإىل مكة والقد�ص  رحلــــــة مطولة ا

أتعبه م�ســــــري  وقونيــــــا انتهــــــت عــــــام 1223. ا

أربعــــــني عاماً من احلج وال�ســــــيام وال�ســــــهر  ا

وكتابــــــة العديــــــد مــــــن الكتب. فا�ســــــتقر يف 

دم�سق حيث متتع مبا تبقى من حياته باأمان 

واطمئنــــــان حماطاً بعائلتــــــه وباحرتام كامل. 

�رشف حلقاته؛ وقد  ح�رش ال�سلطان امللك الأ

كان للقا�ســــــي �رشف خدمته يف منزله. كما 

خدمه حميي الدين من قبل ن�سف قرن. كان 

يجل�ص يف م�سجده حتت املعلقات النحا�سية 

الدم�سقية املتقنة، وهي بدون �سك اأف�سل ما 

ميكن اأن ت�ســــــرتيه النقود، لطاملا �ســــــنعته يد 

ورعة منذ مئات ال�ســــــنني: وقد اعتاد الكثري 

من احلجيج زيارته منذ اأن جل�ص ابن عربي 

فيه ول يزالون يق�سدون بركاته. امل�سجد هو 
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مكان خا�ص للمغاربة من اأجل العبادة نظراً 

لل�سنوات الطويلة التي اأم�ساها حميي الدين 

ول من  يف �ســــــمال اأفريقيا خالل الن�سف الأ

حياته.

ن   امل�ســــــلم وال�ســــــويف طرفــــــا نقي�ص لأ

�ســــــالم دين واقعي يتلفت بداية وقبل كل  الإ

�سيء اإىل تاأدية الواجبات الدينية، النبي )�ص( 

أكــــــد على هذا مرات عديدة، فهناك حديث  ا

�سحيح يخربنا كيف اأن جربيل جاء مرة على 

هيئة بدوي، ودنا مــــــن النبي وجل�ص بجواره 

حتى لم�ســــــت ركبتاه ركبتي النبي، و�ساأله اأن 

أنه ل اإله اإل اهلل  �سالم. فاأجاب ا يعّرف له الإ

أنني نبيه: واأن ت�ســــــلي ال�سلوات املكتوبة،  وا

وتزكي وت�ســــــوم رم�ســــــان وحتــــــج البيت اإن 

ميان اإذاً؟  ا�ستطعت اإليه �سبياًل. ف�ساأله وما الإ

ميان هو اأن توؤمن باهلل ومالئكته  فاأجابه: الإ

خر والق�ساء والقدر  وكتبه ور�سله واليوم الآ

ح�سان؟ فقال: هو  خريه و�رشه. ف�ساأله: وما الإ

أنــــــك تراه، فــــــاإن مل تكن تراه  اأن تعبــــــد اهلل كا

ن�سان: خم�سة  فاإنه يراك. هذا هو واجب الإ

ركان اخلم�سة للدين. مثل  واجبات ت�سكل الأ

هذه ال�سكالنية ال�سارمة هي التي ا�ستنبتت 

نظريها ال�ســــــويف. وكما يف عاملنا الفيزيائي 

فــــــاإن كل فعل له رد فعل ي�ســــــاويه يف املقدار 

ويعاك�ســــــه يف الجتــــــاه. فثورة الــــــروح على 

حرفية القانــــــون جاءت بعد �ســــــنوات قليلة 

من وفــــــاة حممد)�ص( اإن الطاقــــــة املتفجرة 

�سالم حملته خارج نطاق الواقع، واأدخلت  لالإ

العرب يف �ســــــورية وبالد فار�ص وم�رش حتت 

لوائه، وهــــــذه البلدان اعتــــــادت طوياًل على 

الدين التاأملي، فكان جميء ال�ســــــوفية اأمراً 

حتمياً كمبــــــادرة اعتدال. كما ن�ســــــتنتج من 

اإ�ــــــرشار حممد على طبيعــــــة العقيدة التي ل 

تقبل اجلدل باأن حممــــــداً كان يعي املكونات 

ال�ســــــوفية التــــــي دخلــــــت بنيته، لهــــــذا اأخذ 

حممد من م�ســــــادر عديــــــدة اأهمها اليهودية 

وامل�سيحية؛ واإن كانت الديانة اليهودية تنزع 

اإىل تاأدية ال�ســــــعائر كاملــــــة والمتثال ملبادئ 

ال�ســــــلوك الدنيوي – ما ي�ســــــنف اليوم على 

أنــــــه برجــــــوازي – وبع�ص مكونــــــات الديانة  ا

امل�سيحية كانت منفتحة على النقد. فالزهد 

الذي ميار�ســــــه النا�سك امل�ســــــيحي يف اأنحاء 

�ســــــالم كان حتدياً كبرياً  خمتلفــــــة من ديار الإ

ن يحّرم �رشاحة  ملعتقدهم وقد دفع النبي لأ

�ســــــالم«،  حياة الرهبنــــــة. »ل رهبانية يف الإ

أكــــــرث مما يدري، لهذا  اإمنا كان هو �ســــــوفياً ا

مل يجد ال�ســــــوفيون �ســــــعوبة كبرية يف اإيجاد 

الدعم ملنظومتهم من اأحاديثه. »ولقد خلقنا 
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ن�ســــــان ونعلم ما تو�ســــــو�ص به نف�سه ونحن  الإ

ية هي  أقــــــرب اإليه من حبل الوريد«، هذه الآ ا

حجــــــر الزاوية للمذهب ال�ســــــويف، ول تقبل 

�ســــــياء  العرتا�ص لكونها يف القراآن. اأحد الأ

الثالثة التي مل يخلقها اهلل هي، اهلل وعر�سه 

الذي يجل�ص عليه يف ال�سماء ال�سابعة، والن�ص 

أم الكتاب« حيث يُحفظ  �ســــــلي للقراآن، »ا الأ

يف اجلنــــــة يف لوح حمفوظ. كمــــــا اأن هناك 

آنية عديدة ميكــــــن اأن ياأخذها  ن�سو�ســــــاً قرا

ال�سوفيون لدعم معتقدهم. 

ن�ســــــطت ال�ســــــوفية ب�ســــــكل كبري حينما 

انتقلــــــت اخلالفة مــــــن �ســــــورية اإىل العراق. 

مويون بذهنيتهم ال�ســــــعبة يف  فاخللفــــــاء الأ

�ســــــالمي و�ســــــعوا  ول من العهد الإ القرن الأ

دعامة �سغرية للدين �سواء بالقطعية التي ل 

أو بالتاأمل، وقد كانوا مت�ساحمني  تقبل ال�سك ا

نظمة املناف�ســــــة لهم يف بالد امل�سلمني  مع الأ

حلاح  آرائهــــــم بالإ ا فلــــــم يندفعــــــوا لفر�ــــــص 

كراه. اأما العبا�ســــــيون الذين جاوؤوا بعد  والإ

حكم ا�ســــــتغرق اأكرث من مئــــــة وثالثني عاماً، 

، وكان الفر�ص 
)2(

وكانوا من �ســــــاللة فار�ســــــية

�سول العربية  من اأ�سول تختلف كثرياً عن الأ

امل�ســــــتقلة والدميقراطية. اإ�ســــــافة اإىل فكرة 

ال�سلطة التي تكونت خالل قرون من احلكم 

ألفوا الدين ال�سويف بحد ذاته الذي  املطلق، ا

تاأثر طويــــــاًل بالبوذية والتعاليــــــم الربهمية. 

�سمن هذا املناخ ن�ســــــاأت ال�سوفية يف نهاية 

القرن التا�سع. 

اإن اأ�سل كلمة �سويف م�ستقة من ال�سوف 

والثوب ال�سويف الذي مييل اإليه ال�سوفيون: 

أمــــــا كلمة ت�ســــــوف، هذا امل�ســــــطلح التقني  ا

لعتناق ال�سوفية فاإنه يعني بحرفيته »اأخذ 

ال�سوف«. 

املريد الذي يبحث عن تعاليم ال�ســــــوفية 

يختار �ســــــيداً اأو مر�سداً له يرتدد على منزله 

أو ي�ســــــتمع  أو �ســــــومعته. يح�ــــــرش حلقاتــــــه ا ا

حلديثه. من ال�ســــــيد )املر�سد( الذي اختاره 

ي�سعى لتعلم الطريقة، فالطرق متعددة بتعدد 

ال�سادة، لكن تو�سل جميعها اإىل هدف واحد، 

هو ان�سغال املخلوق باخلالق.

يف املراحــــــل املبكرة مــــــن التعاليم ي�رش 

أداء ال�سعائر الدينية بحذافريها،  ال�سيد على ا

أ بتلقينه  لكن حاملا تكتمل اأهليــــــة املريد يبدا

�رشار العليا، ين�ســــــحه بدرا�سة الكراري�ص  الأ

ال�سوفية التي تعلم منها هو نف�سه الطقو�ص 

الدينية والتي يعتربها مفيدة لغري املتنورين، 

لكنها ل ترقى اإىل التجارب التي يتلقاها من 

�سيده. مير املريد مبراحل عديدة )مقامات( 
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تختلــــــف يف عددهــــــا ونظامها ومدار�ســــــها 

ذعان، التق�ســــــف،  املختلفة – مثل، الفقر، الإ

رادة – ومي�ســــــي قدماً  الثقة، التخلي عن الإ

يف الطريق من خالل ال�سوم وال�سهر والتفرد 

حتى ي�ســــــل اإىل حالة الن�سوة )احلال( التي 

ي�ســــــبح فيهــــــا �رشيكاً مع اهلل: حتى ت�ســــــبح 

عنده هــــــذه اللحظات من الروؤيــــــة ال�رشيعة 

خري  اأكرث تردداً وي�ســــــل وقتهــــــا اإىل املقام الأ

من اليقني الذي ي�سبح فيه واحداً مع اهلل. 

ق�ســــــى،  يف هــــــذه احلالــــــة ميار�ص الفناء الأ

انعدام ال�سخ�سية وتتحول اإىل البقاء، العي�ص 

والدميومة مع اهلل.

 حينما كان حميي الدين يف الثالثينيات 

من عمره األف كتاب ق�ســــــائد احلب �ســــــماه 

»�سارح احلب«، الذي اأحدث ف�سيحة كربى، 

لكنه بعد �ســــــنوات قليلة كتــــــب تعليقاً ي�رشح 

أ�ســــــعاره ذات مدلول �سويف خا�ص.  فيه باأن ا

وحينما كان يف مكة بقي هناك مع اإمام كانت 

عنده ابنة عذراء، وجارية جميلة ياأ�رشه حبها 

كلما نظر اإليها، ا�سمها عني ال�سم�ص.

»عفيفة، عاقلة، متدينة، متوا�سعة، �سحر 

عينيها يبهجنــــــي، وحديثها له جمال الالئي 

ولــــــدن يف العراق. در�ســــــت بعنايــــــة املفاتن 

أ�ســــــبحت  اجلميلــــــة التي تزين روحها، وقد ا

م�سدر اإلهام مل�سمون هذا الكتاب، والذي هو 

ق�سائد حب ن�سجت من جمل غزلية جميلة 

واأفكار رائعة: من هنا كانت هذه الق�سائد ل 

تعرب عن اأكرث من جزء �سغري من الهيام الذي 

كانت تعانيه روحي.. ومع اأن كل ا�سم يف هذا 

العمل الب�سيط ي�سري اإليها، وكل مكان ذكرته 

أنني يف كل هذه الق�سائد  هو يف منزلها، اإل ا

أ�ســــــري اإىل البوح الروحي وال�سور ال�سماوية  ا

أ�ســــــلوبنا  واملالئكة يف هذا الكون، فهذا هو ا

غاين  الرمزي.. فاهلل يحفــــــظ قارئ هذه الأ

رواح التي تزدري مثل  من اأي فكر فا�سح لالأ

�ســــــياء �سماوية  نها تتوق لأ هذه الو�ســــــاعة، لأ

فقط وت�سع ثقتها به الذي هو اهلل وحده«. 

ال�ســــــوفيون عندهم بنية هرمية معقدة، 

وقات يعي�ص هناك  فهم يوؤكدون باأنه يف كل الأ

�سيد بارز ي�سمونه القطب تدور حوله اأجواء 

احلياة الروحية. بع�ص املدار�ص ال�ســــــوفية 

تر�ســــــح قطباً لــــــكل مقام، بنعوت مت�ســــــابهة 

يفعلون املعجزات: القطب على �سبيل املثال 

يف مرحلة نكران الذات ي�ســــــبح قادراً على 

تنقية املــــــاء القذرة ب�رشبها. القطب ل يدري 

بهذا واإمنا ال�سوفيون يف مراحلهم املتقدمة 

يدركونــــــه، يف حني يبقى حــــــذراً من خيانة 

تدني�ص هويته. 
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لكل قطب هناك اإمامان يخلفانه حينما 

أربعة اأعمدة  ميوت: ياأتي بعــــــده يف الرتتيب ا

أوتــــــاد( كل واحــــــد جلهة )�ســــــمال، جنوب،  )ا

�رشق، غرب(؛ لهم �ســــــبعة نواب )عبدال( كل 

واحد له مناخه يف هذا العامل الذي ق�ســــــمه 

اجلغرافيون، اثنا ع�رش نقيباً يت�ســــــابهون يف 

براج، واأخرياً ثمانية جنباء، كل  اإ�ســــــارات الأ

جنم يف هذا الكون له واحد. و�سواء كان هذا 

وقات، ل  ال�سطفاف حم�ص ب�رشي يف كل الأ

طالق، �ســــــوى اأن ما  منلك معرفة به على الإ

ي�سفه لنا حميي الدين من حفلة دينية اأرقاه 

فيها �ســــــيده بنيامني علــــــي اإىل مرتبة اأعلى، 

ألب�سه لبا�ص اخل�رش يف مكان بحديقته  حيث ا

ألب�سه فيها اخل�رش ثيابه بيده.  كان قد ا

هذا اخل�ــــــرش هو مزيج جميل من اإليجا 

Elijah والقدي�ص جورج وم�سحة من يهودي 
عظم  جّوال. ن�ســــــبه حمــــــرتم: كان احلفيد الأ

نــــــوح:  ابــــــن   Arfakhshad رفاخ�ســــــاد  لأ

ارفاخ�ساد هو جافيت. كان جندياً يف حياته 

أر�ســــــله رئي�ســــــه ليبحث عن مــــــاء للمقاتلني  ا

العط�ســــــى وجاء اإىل نبع احليــــــاة. كان له يف 

تاريخه الطويل فر�ص كثرية لكت�ساب قدرات 

علــــــى فعل املعجزة. التقــــــاه حميي الدين يف 

ول مرة حينما  منا�ســــــبات عديدة. التقــــــاه لأ

ترك در�ص �سيده وهو ل يزال مريداً م�سككاً 

بتعاليمــــــه. ويف طريــــــق عودتــــــه اإىل البيــــــت 

ا�ســــــتوقفه رجل غريب قال لــــــه: »هذا اأنت! 

أبو العبا�ص« وحينما  فلتوؤمن مبا يقوله لــــــك ا

أر�سل لك  عاد اإىل �سيده قال له »هل علي اأن ا

اخل�رش يف كل مرة؟«.

بعد هذا بفرتة طويلة كانت ال�سفينة قد 

حطت مبحيي الدين يف تون�ص حينما تعر�ص 

ل�ســــــطرابات ه�ســــــمية جعلته ي�ســــــعد اإىل 

مواج قا�سداً  �سطحها، ف�ساهد رجاًل ي�سق الأ

ال�سفينة. وحينما و�سل اإىل ال�سفينة رفع يف 

خرى  البداية اإحــــــدى قدميه ومن ثم رفع الأ

ليظهــــــر باأن حــــــذاءه كان جافاً، حّدثه لربهة 

)بلغته اخلا�ســــــة( ومن ثم رجع اإىل ال�ساطئ 

بثــــــالث خطوات ودخل الكهــــــف الذي يبعد 

ميلني حيث �ســــــمعه هناك حميي الدين يرتل 

لهية.  املدائح الإ

ويف منا�ســــــبة اأخرى التقــــــاه حينما نزل 

ندل�ص. يف طريقه اإىل  يف ميناء �ســــــغري يف الأ

حدى رحالته  موري�سيا حيث �سي�ستعد هناك لإ

التي ل تنتهي. بعد �سالة الظهر يف امل�سجد، 

نزل اخل�رش على �سجادة �سالته التي بقيت 

معلقة على ارتفاع كتفــــــه، وكان وقتها يوؤدي 

حميي الدين بع�ص نوافل ال�سالة. وهذا ما 

يدح�ص ال�سكوكية عنده. 



ولياء القدي�سون والأ

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  4422010

الكرامات كانت �ســــــائعة بني املت�ســــــوفة 

�ســــــالم ما  الكبار، ويف الواقع ل يوجد يف الإ

مينع ذلك، فاهلل هو الذي ياأتي باملعجزة التي 

يكرم فيها عباده ال�ساحلني. هذه الكرامات 

وىل غري  لهــــــا نوعان؛ داخلية وخارجيــــــة. الأ

ولياء الذين ينعمون بها: فهي  ظاهــــــرة اإل لالأ

كرامات روحية تاأتي مع القدا�سة، مثل حالة 

لهية. فهذه  الن�ســــــجام الكامل بامل�ســــــيئة الإ

املراتب العليا التي منحت ملحيي الدين تعد 

من اأعلى املراتب التي متنح لبني الب�رش. اأما 

الكرامــــــات اخلارجية فهي مفتوحة وظاهرة 

وميكن اأن ي�ســــــاهدها الوثني: ميكن اأن تقدم 

أو امل�ســــــكك بحقيقة الر�سالة  قناع املرتدد ا لإ

التي يحملها ال�ســــــيد. فهو يــــــروي لنا كرامة 

أيام ال�ستاء. اأخرى حدثت معه يف اأحد ا

»اأحد املالحدة يزعــــــم باأن النا�ص العوام 

يعتقدون بــــــاأن اإبراهيم ُقذف به يف النار ومل 

يحرتق: لكــــــن لطاملا كانت طبيعــــــة النار اأن 

ج�ساد الب�رشية اأن حترتق،  حترق وطبيعة الأ

أكــــــد باأن النار التي ذكــــــرت يف القراآن  فقد ا

يف ق�ســــــة اإبراهيم تعرب عن غ�سب النمرود 

ال�سديد الذي �سعر به جتاه اإبراهيم، وحينما 

يقــــــول الكتاب باأنه مل يحــــــرتق فهذا يعني اأن 

غ�ســــــب النمرود امل�ســــــتبد مل يرتك عنده اأي 

أثر. مــــــا اإن انتهى هذا امل�ســــــكك من كالمه  ا

حتى ظهر له اأحد املت�سوفة قائاًل: »�ساأعمل 

لك ما عمله اهلل مع اإبراهيم«. تناول جممراً 

و�ســــــب الفحم احلار يف ح�سنه و�سمح له اأن 

أذية: ثم اأعاد الفحم  أيــــــة ا يقلب اجلمر دون ا

اإىل املجمر طالباً منه اأن مي�ســــــكه واإذ بيديه 

حترتقان«. 

نقطــــــة اأخرى يلتقي فيها املت�ســــــوفة مع 

امل�سيحيني تقدمها جمعيات تاآخي الدراوي�ص 

نظمة  بالأ الربوت�ســــــتانتيون  يقارنهــــــا  التــــــي 

الكاثوليكيــــــة، ويقارنها الكاثوليكيون بالفرق 

الربوت�ســــــتانتية. هذه الفرق الثالثة مبجملها 

�سكلت حتدياً لرجال دين علمانيني را�سخني، 

واأف�ست اإىل خالفات دائمة.

�سا�ص مت�سولة: فالكلمة  الدراوي�ص هم بالأ

من اأ�سل فار�سي وتعني الرجل الذي يت�سكع 

بواب. وقد جمعت عــــــدداً اآخر من  علــــــى الأ

امل�ســــــامني مبرور الزمن مبــــــا فيها املحارب 

املتع�سب،فكلمة Fuzzy جاءت من احلرب 

ال�ســــــودانية، لكن يبقى هذا عر�ســــــياً ولي�ص 

أو  أ�سا�ســــــياً. ول حتى الدروي�ص ي�سبه الفقري ا ا

�ســــــادهو saddhoo الهندي الذي يخ�ســــــع 

نف�ســــــه للعــــــذاب، ي�ســــــتلقي علــــــى �رشير من 

أو ي�ســــــمر اأطرافه: فهذا مل ياألفه  امل�ســــــامري ا
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العرب. فجمعيات التاآخي لها انت�ســــــار وا�سع 

�ســــــالمية وقد لعبت دوراً  يف معظم الدول الإ

غري بارز لكنه موؤثر. 

من غري املعروف زمن ن�سوء هذه الفرق: 

وهــــــي كلهــــــا تدعــــــي بعودتهــــــا اإىل القتداء 

بال�ســــــلف املوؤثــــــر، وترجــــــع يف معظمها كما 

أيام  هو حال حمدث النعمــــــة الفيكتوري اإىل ا

الفتــــــح، بع�ســــــها ميكن حتديــــــده بدقة مثل 

أ�س�ســــــها مولنــــــا جالل الدين  املولوية التي ا

الرومي الــــــذي انحدر من منزل �ســــــلجوقي 

ملكي واأم�ســــــى الن�سف الثاين من حياته يف 

قونيا عا�سمة �ســــــلطنة الروم التي جاء منها 

ا�سمه امل�ستعار. وقد اكت�ســــــب مذهبه تاأثرياً 

أ�سا�ســــــيا لدى اخلالفة العثمانية  كبرياً. كان ا

بحيــــــث اأن اجللبي الكبــــــري، رئي�ص اجلمعية 

خويــــــة يقلد ال�ســــــلطان اجلديد ب�ســــــيف  الأ

عثمان. هذه اجلمعية معروفة يف الغرب من 

خالل رق�ســــــة الدراوي�ص التي حتدث عنها 

العديد من كتب الرحالة التي ت�ســــــف الِذكر 

عندهم اأو طقو�سهم الدينية. 

وكل جمعيــــــة اأخوية لها نظامها اخلا�ص 

مثل جمعيات نظرائهم امل�ســــــيحيني. لكن ما 

مييز بينهم هو �ســــــكل الطق�ص الذي ينفذون 

فيه )احلــــــال( عندهم، فالرفاعية والقادرية 

آيــــــات ق�ســــــرية وهم  أو ا يكــــــررون ا�ســــــم اهلل ا

ر�ص يف الزوايا اخلا�ســــــة  جال�ســــــون على الأ

مام واإىل اخللف، ي�سهقون 
بهم، مييلون اإىل الأ

ويزفرون تبعاً للكلمات. وهي جتربة خميفة 

وتكاد تكون مرعبة حينما ت�ســــــمعهم يرددون 

ب�سوت مهيب »يا هو«، التي ت�سبب ملعظمهم 

أمل  غماء التخ�ســــــبي يو�سلهم اإىل ا حالة من الإ

غري مزعج. و�ســــــكل اآخر هو الت�سبيح »ل اإله 

ول )ل اإله( يقال واجلذع  اإل اهلل« الن�سف الأ

مــــــام، والثــــــاين )اإل اهلل( يف  م�ســــــدود اإىل الأ

ال�ســــــتقامة. املولويون يدورون حول �ســــــطح 

م�ســــــتدير بخطوة ب�سيطة �ســــــبيهة بالفال�ص، 

أثوابهم ال�ســــــفراء  وكلمــــــا اأ�رشعوا تُقــــــذف ا

الربتقالية ب�سكل خمروطي من خ�رشهم واإىل 

�سفل وحينما ي�سلون اإىل »احلال« ميكنهم  الأ

اأكل الزجــــــاج وغرز اخلناجــــــر يف خدودهم 

أنني  أر هــــــذا، مع ا أنا مل ا وع�ســــــالت بطنهم. ا

أيــــــت اخلناجــــــر الرفيعــــــة والطويلــــــة ذات  را

املقاب�ص الكروية التــــــي غالباً ما ترتافق مع 

هذه الطقو�ص.

خويــــــة التــــــي كان لها تاأثري  اجلمعيــــــة الأ

كبري على ال�ســــــيادة العثمانية كانت احلركة 

البكتا�سية، لكنها تقل�ست يف القرن املا�سي. 

حاجــــــي بكتا�ص املوؤ�ســــــ�ص كان وليــــــاً مبجاًل 



ولياء القدي�سون والأ

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  4442010

آ�ســــــيا ال�ســــــغرى وارتبط  عا�ــــــص يف جنوب ا

بتاأ�ســــــي�ص النك�ســــــارية عــــــام 1330. وبقي 

الويل ال�ســــــديق للجي�ص، وقــــــد اندمج دوره 

نظمــــــة القائمــــــة. فالدراوي�ــــــص الذين  يف الأ

يظهــــــرون يف الليــــــايل العربية هــــــم فرع من 

أنف�سهم للرتحال الدائم،  البكتا�ســــــيني نذروا ا

وقد فقد البكتا�ســــــيون معظم قوتهم حينما 

قل�ــــــص حممــــــود اجلي�ــــــص النك�ســــــاري عام 

أ�ســــــبحت وقتها منظمة تن�سجم  1826 حيث ا

واملا�ســــــونية التي يقال باأن اأع�ساءها لديهم 

طريقة بامل�ســــــافحة ي�ســــــتطيعون بها معرفة 

بع�سهم.

اليــــــوم ذهــــــب جمدها، واملولويــــــة قمعها 

أتاتورك مع بقيــــــة املنظمات الدينية  كمــــــال ا

خــــــرى، فاإلغــــــاء الثياب املميزة وت�ســــــجيع  الأ

أزال الكثــــــري من اللون  وروبيــــــة ا العــــــادات الأ

ال�رشقي اإ�سافة اإىل خطر املنظمات املناوئة، 

فالكثــــــري مــــــن احلفــــــالت الدينيــــــة الرائعة 

ولياء مل تعد اأكرث من ذكريات،  للدراوي�ص والأ

أننــــــي حتدثت مــــــع العديد مــــــن الذين  مــــــع ا

يعرفونهم عن قرب. فهناك »الدو�ســــــة« التي 

ي�ســــــتلقي فيها املريدون على بطونهم وياأتي 

الويل راكباً ح�سانه ليدو�ص فوقهم. مل اأر هذا 

أنها يف م�رش و�سورية ل تزال  لكنني �سمعت ا

موجودة حتى اليوم.

ولياء هــــــو اإحداث  اخلدعــــــة املثــــــرية لالأ

�ســــــجة جلنائزهم، جريارد دي نريفال عنده 

و�سف حي لقدي�ص رف�ص الدخول يف قربه، 

أنه  وهرب حملة النع�ــــــص من الدخول. ومبا ا

أيام حياته، خطر على  آخــــــر ا كان متقلباً يف ا

أ�سه  بالهم باأنه رمبا يرغب اأن يدخل القرب برا

اأولً بدلً من العادة املتبعة باإدخال القدمني 

اأولً. نفذت التجربة لكنها قوبلت بردة فعل 

عنيفة كادت اأن ترمي بحملته اأر�ساً، وكانوا 

على و�سك التعهد ببناء قرب ثمني له، وحينما 

أحــــــد املالحــــــدة يرقب احلدث  كان تــــــورك ا

اقرتح عليهم بتدوير الويل حتى يدوخ عندها 

ت�ستعجلونه اإىل القرب: وكان يعتقد باأنه رمبا 

يجد مثواه مقبولً. هذا ما حدث، وبعد ب�سع 

دقائق من النتظار ال�سديد خرج حملة النع�ص 

مر الواقع. واأعلنوا باأن القدي�ص قبل الأ

أ�ســــــتاذ جامعي اأمريكي مرموق  اأخربين ا

باأنه بنف�سه كان يف النبك، وقد �ساهد جموع 

خري. هذا  النا�ص حتمل جنازة اإىل مثواها الأ

الرجل ل ميتلك جتربــــــة روؤية نع�ص حممول 

يتثاقل كلما تقدم به حاملوه اإىل قربه. حتدوا 

امل�ســــــيحيني املحليني بنقله، لكن تقل�ص هذا 

نهم لو ف�سلوا فهذا يعني فقد ماء  التحدي لأ

أ  أ�سوا الوجه، يف حني �ســــــيجعلهم يف و�ســــــع ا

فيما لو جنحوا. 
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دللة اأخرى على القدا�سة هو املقدرة على 

املرور من ثقب �ســــــيق، فهنــــــاك ثالثة اأماكن 

ميكن الو�سول اإليها ب�سهولة من دم�سق حيث 

رفع من �ساأنها ال�سعائري رئي�ص الطائفة من 

خالل مدخل خفي�ص- يف حم�ص ويف برزة 

ويف دير مار جورج�ص خلف قلعة احل�ســــــن، 

وامل�ســــــيحيون  امل�ســــــلمون  وال�رشيــــــح يعرفه 

واليهــــــود وهو يحتــــــوي على عمــــــودي �رشو 

خرافيني اأخرج منهمــــــا اللب بكامله وتركت 

الق�رشة متقو�ســــــة كاأنها ال�رشيط. هنا الرجل 

املقد�ص يحمل عقبة اأخرى لكونه مرتفعاً. 

وهناك عمودان يف كني�سة ال�رشيح املقد�ص 

يف القد�ص واثنان اآخران يف قبة ال�سخرة ل 

ميكن اأن مير بينهما �ســــــوى الرجل ال�سادق، 

بدون �سك خرم اإبرة الكتاب املقد�ص هو ممر 

ول.  م�سابه يف قد�ص القرن الأ

املداخل اخلفي�ســــــة للدير كانت مقيا�ساً 

للدفــــــاع، كما الباب ال�ســــــغري الذي يفتح يف 

بــــــواب العمالقة يف املنــــــازل القدمية يف  الأ

أثناء دخوله  املدن: الزائر يجرب على النحناء ا

وي�سبح هدفاً �سهاًل للمحتلني، وهناك مدخل 

�سغري حتديداً اإىل دير �سيدنايا.

ل ميكنك اأن تخــــــرج بعيداً خارج مدينة 

دم�سق دون اأن ي�سادفك ويل وعادة ما يكون 

�رشيحــــــاً دفن فيــــــه رجل مقد�ــــــص، وهناك 

العديد منهم يف املدينة نف�ســــــها، وقدا�ســــــة 

وفعالية احُلجرة ميكن تقييمها ب�ســــــهولة من 

أو ال�ســــــعر  خالل كمية البُ�ســــــط اأو اخليوط ا

املربــــــوط بال�ســــــبك احلديــــــدي للنافــــــذة اأو 

ال�سجرة املقد�ســــــة لل�رشيح. فهناك اأحدهم 

ُد�ص يف الزاوية ال�سمالية الغربية من اجلامع 

الكبري، وكان مقد�ساً جداً، حينما بني املعبد 

كان ل بــــــد من حــــــرف اجلــــــدار اخلارجي 

للحرم. وهناك �رشيح اآخر بعد دقائق قليلة 

من باب توما، خم�س�ص لل�سيخ اأر�سالن. وهو 

بنيــــــة املتداخلة مت طالوؤها  جمموعــــــة من الأ

�ســــــود  حمر والأ بخطــــــوط اأفقية من الدم الأ

)رمبا طلي يف عهد الدولــــــة العثمانية(، اإنه 

بناء جميل متهدم لكنه �ســــــاهق )اإنه اجلو(، 

ويعود بكل تاأكيد للقرون الو�ســــــطى، وهناك 

طبقات من الرتاث ت�سري اإىل احتمالية احتواء 

وىل، وهذا كثرياً  أيامه الأ املوقع على خيام يف ا

ما يحدث حينما ينقل التاريخ بامل�سافهة اأكرث 

من الكتابة. 

اأُخرب ذيفينوت عام 1660 باأنه كان معبد 

�سرياب�ص )ظن �سائع يف غياب اأي دليل( وقرب 
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القدي�ص �سيميون �ســــــتاليت�ص. اجل�سد الذي 

جيء به من Antioch منذ وقت قريب، له 

خ�سو�ســــــية املعجزة مبنع املوؤذن من الدعوة 

لل�ســــــالة: يخفق يف �سوته دوماً. حوايل عام 

1880 قال و�ســــــيط م�سلم من مقربة جماورة 

باأنه اأوى وليني، كالهما ن�رشانيان وكالهما 

يدعيــــــان �ســــــيمان: اأحدهمــــــا اإثيوبي حمل 

�سيدنا عي�ســــــى بني يديه واأعاد ب�رش نعمان 

أي�ساً  Naaman. الغريب اأن اليهود دخلوا ا

يف هذا الدعاء: يف زمــــــن الظلم قالوا، باأن 

حربيــــــن اأودعــــــا روحيهما اجلحيــــــم لينقذا 

رعاياهم من ال�سطهاد. 

أر�ســــــالن وحميي الدين،  باأخذهما ا�ســــــم ا

نه�سوا باأنف�سهم ك�سانعي معجزات �سوفيني، 

وقد حققــــــوا جناحاً، وُعينوا اأو�ســــــياء على 

الكتــــــاب املقد�ص، وحرفوا ن�ســــــو�ص الكتاب 

املقد�ــــــص واأمروا بالت�ســــــامح جتــــــاه اليهود. 

وميكن اأن يتوقع اأحدنا باأن اهلل قد يغفر لهم 

هذا التجاوز نظراً لروحانيتهم ال�سعبية، لكن 

يبدو اأن القانون يطبق بحذافريه، لدرجة اأن 

نفو�سهم امل�سطربة لياًل تزعج اأحالم اليهود 

حوال، اأقل  الدم�ســــــقيني، والذي هو بكل الأ

�سجراً من ترك اأج�سادهم تنزعج نهاراً.

الرتاث احلايل يجعل من اأر�سالن معا�رشاً 

لنــــــور الدين وهذا ما يتفــــــق مع ما تبقى من 

بنية، فهو يدعى زاهداً واأحد اأعظم �سيوخ  الأ

دم�ســــــق. فقد حفر بئراً بيديه ومن ي�ســــــتكي 

أمل بطنــــــي ي�رشب مــــــن ماء ذلــــــك البئر  مــــــن ا

وي�سفى باإذن اهلل. ويقال باأنه كان يعي�ص على 

ن�رش اخل�ســــــب، يهب ثلث ماله للزكاة. بينما 

كان ين�رش مرة »حتدث اإليه املن�ســــــار بكلمتني 

وبالثالثة ان�سطر اإىل ثالثة اأق�سام وقال له يا 

أر�ســــــالن اأنت مل تخلق لهــــــذا ومل يُقّدر عليك:  ا

اأترك الن�رش واجل�ص يف مكان العبادة«.

أر�ســــــالن اعتنق  من الوا�ســــــح متاماً باأن ا

الطريقة ال�ســــــوفية يف حياتــــــه، ويف النهاية 

خباأ نور الدين اإحدى قطع من�ســــــاره واأمر اأن 

تو�ســــــع على كفنه. »وعالوة على ذلك جعل 

من رحلة احلــــــج اإىل قربه مغفرة« كما تعالج 

أي�ساً العقم عند الن�ساء. ا

وليــــــاء عندهــــــم ما�ص غري  لي�ــــــص كل الأ

م�ســــــتهجن، فهنــــــاك ق�ســــــة ل عالقــــــة لها 

باملو�سوع عن رجل مقد�ص بنى تربة �سغرية 

)كوخ( وعمــــــل باملعجزات وعا�ص مرتاحاً من 

عطيات التــــــي تُقدم له من احلجيج. بعد  الأ

أ�ســــــبح ابنه يف �سن  �ســــــنوات عديدة، حينما ا
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أر�سله ليك�سب  الر�ســــــد، اأعطاه وليه حماره وا

لقمة العي�ص، لكن بعد فرتة من الزمن مر�ص 

احلمــــــار ومات ودفنه ال�ســــــاب وجل�ص يبكي 

جانب القــــــرب، حينما مــــــّر بع�ــــــص الرحالة 

غراء  الورعني و�ساألوه عن حزنه، ا�ست�سلم لالإ

ولفق ق�ســــــة عن �ســــــيده القدي�ــــــص العجوز، 

أ�ســــــ�ص لنف�سه عماًل مريحاً. لكن  وبالتدريج ا

أ يوؤنبه �سمريه، رجع  مبرور �سنوات عديدة بدا

اإىل والده ي�ست�ســــــريه قبل اأن ميــــــوت. اأراحه 

أماً  الرجــــــل العجوز واأخربه باأن �ســــــيخه كان ا

لهذا احلمار. 

بطبيعة احلال ل يعري ال�ســــــوري اهتمامه 

كثرياً بعقيدة الويل الناجح. فهناك العديد من 

�رشحة يتبارك بها امل�سلمون وامل�سيحيون:  الأ

أو القدي�ص  مار جورج�ص على �ســــــبيل املثال ا

ثيكال يف معلــــــول وهناك اآخرون. كما يوجد 

بقعة مقد�ســــــة قرب بلــــــودان مقابل احلدود 

اللبنانية وهي عبارة عن تلة �ســــــغرية كباقي 

التالل ت�ســــــمى مــــــار اليا�ص تتوجهــــــا القبور 

القدمية، هــــــذه القبور ل يزال ي�ســــــتخدمها 

نه ل يوجد هناك  الكاثوليك من الزبداين لأ

مقربة م�ســــــيحية، ياأتون مبوتاهم اإىل هناك 

موات القدامى  منــــــذ قرون عديدة يزيلون الأ

موات اجلدد وهم ي�سمونها  لف�سح املجال لالأ

أو دير امللك الظاهر ورمبا دمر الدير  بالدير ا

امللك الظاهر وهــــــو يف طريقه اإىل �رشغايا؛ 

أم  لكن اليوم نابغة هذا املكان �ســــــيدة تدعى ا

�ســــــقاقيف، وتدور الق�سة باأن ال�ست ُعريجة 

أراد اأن يخترب  كانت مريدة عند �سيخ �سويف ا

اإميانها، جــــــاء اإليها بهيئة �ســــــيخ يناف�ســــــه، 

�ســــــخر من �ســــــلطانه قائاًل: »باهلل عليك هل 

نية بكل  عند �ســــــيدك اأهلّية؟ �ساأك�رش هذه الآ

نية. لكن ال�ســــــت ُعريجة مل  تاأكيد«، وك�رش الآ

واين،  تهتز واأجابت: »ميكــــــن اأن تك�رش كل الأ

لكن �سياأتي �سيدي ويعيد جمعها ثانية« بهذا 

الدليل القاطع يف�سح ال�سويف نف�سه، وقال: 

نية واأرجعها كما كانت.  مان« على هذه الآ »الأ

أو  واليوم كل هوؤلء الذين يعانون من مر�ص ا

أو يطلبون مزيداً  يرغبون مبعاجلة اأطفالهم ا

واين )اجلرار( على  مــــــن الربكات يك�رشون الأ

القبور، حتى تكد�ست ك�رش الفخار على قمة 

اله�سبة.

أن�ســــــئت �ســــــكة القطار التي متر  وحينما ا

�ســــــفل، ومن يعلم اأكرث من املهند�سني؟  من الأ

أم �سقاقيف للتزود  ق�سموا جزءاً من �رشيح ا

بالوقود، وكانت العقوبة باأنها رتبت لت�سادم 

أ�ســــــي. وبهذا ميكن اأن تتاأكد باأن احل�ساب  را

قد اأقفل، واأن تاأثريها مل يعد قائماً. 
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�سالمية  ولياء والقدي�س��ني يف الديانة الإ تتح��دث ه��ذه الدرا�سة املرتجمة عن املذاهب والط��رق ال�سوفية وبع�س الأ  -1

ولياء  وامل�سيحي��ة، وتركز يف معظمها على �سيخن��ا اجلليل حميي الدين بن عربي و�سريته الذاتية، اإ�سافة اإىل بع�س الأ

�سارة اإىل بع�س ال�سطحات التي وقع فيها الكاتب  والقدي�سني يف دم�سق وغريها من املدن ال�سورية. لكن ل بد من الإ

يف تناوله لبع�س امل�سائل العقائدية ويبدو اأنه تاأثر ب�سطحات ال�سوفية التي طاملا حتدث عنها باإ�سهاب يف هذا البحث، 

�سالمية  ن اأخون اأمانة الرتجمة حتى ل اأثري حفيظة اأحد من الديانتني الإ حيان لأ لهذا فقد كنت م�سطراً يف بع�س الأ

وامل�سيحي��ة، وحت��ى ل نقع باإ�سكالية الن���س، لهذا قمت بحذف بع�س املقاطع من ه��ذه الدرا�سة، لكن هذا الق�سم 

مل يخ��ل بامل��نت. الكتاب الذي ترجمت منه هذه الدرا�سة بعنوان »احل�ساد ال�سوري« وهو كتاب قيم وجدير بالقراءة 

والرتجم��ة وقد ن�سر ع��ام 1956 يف بريطانيا، فهو يتناول مو�سوعات ذات اأهمية كبرية، نذكر منها على �سبيل املثال، 

ر�س وال�سعب«، »البدو يف �سورية«، »الوحو�س يف �سورية« وي�سم بحثاً كاماًل عن مدينة دم�سق. واأت�ساءل  »�سوري��ة الأ

جنليزية(. اأما  �سلية )الإ ملاذا مل تقم وزارة الثقافة يف �سورية برتجمة هذا الكتاب القيم وهو متوفر يف مكتباتها بلغته الأ

�سالمية، وقد حاولت الطالع على �سريته الذاتية من خالل  املوؤلف اإدوين هول فهو كاتب متخ�س�س بالدرا�سات الإ

وروبية.  �سواق الأ نرتنت لكنني مل اأجد �سيئاً عنه �سوى بع�س موؤلفاته التي نفدت حتى يف الأ �سبكة الإ

2- العبا�سي��ون ع��رب ينت�سب��ون اإىل العبا�س ب��ن عبد املطلب عم النب��ي، لكنهم اعتمدوا على الفر���س يف ثورتهم على 

مويني. الأ

الهوام�ش

¥µ
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يف الثالث ع�رش من حزيران 2009 مرت مئة و�س������بع �س������نوات على رحيل 

املفكر ال�سوري الطليعي عبد الرحمن الكواكبي، ويف هذه املنا�سبة رجعت اإىل 

أثارت جدالً وتعليقاً �ساهم  اأوراق كنت قد كتبتها يف ذكرى الكواكبي املئوية، وا

������ْف اأن اأحد اأحفاد  أَ�سِ فيه د. ب�س������ر الكاتب طبيب القلب املعروف يف حلب، ا

الكواكبي الذي �ساهم يف هذا اجلدل ذهب اإىل اأن جده تويف م�سموماً.

اأديب وقا�ص وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁
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ن�رص الدين البحرة
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مر غري ع������ادي، فهو  ومل������ا كان ه������ذا الأ

يتعلق بكاتب مفكر نه�ضوي كبري، فقد راأيت 

اء من  يدي القرَّ
وراق بني اأ اأن اأ�ض������ع هذه الأ

جديد.

يف الي������وم الت������ايل لوف������اة الكواكب������ي يف 

القاه������رة، اأي يف 13 حزيران / يونيو 1902 

نعته �ض������حيفة »املوؤيد« التي كانت ت�ضدر يف 

العا�ض������مة امل�رصية، على نح������و يظهر عمق 

�ض������ام وامل�ض������لمني«  الفاجعة التي اأملت »بالإ

بوفات������ه، من خال اإب������راز اأهميت������ه مفكراً 

عربياً اإ�ضامياً رائداً بنينّ »طبائع ال�ضتبداد« 

يف الدولة العثماني������ة، واأظهر احلال املزرية 

أم القرى«  الت������ي انتهى اإليها امل�ض������لمون يف »ا

وقالت ال�ض������حيفة ت�ض������فه: »رجل من اأكرب 

رجال الع�رص يف ال�رصق فكراً وعلماً باأحوال 

نْه اأمرا�ضهم الجتماعية، 
ُ
امل�ضلمني، وفهماً لِ�ك�

وقدرة على ت�ضويرها بالقلم ومتثيلها للقراء 

اأو�ض������ح واأقرب متثيل، فعاجله املنون الليلة 

املا�ض������ية فجاأة، وكان موت������ه فاجعة عظمى 

�ضام وامل�ضلمني«.  على الإ

وتتحدث �ض������حيفة »املوؤيد« عن الكيفية 

التي لقى فيه������ا الكواكبي وجه ربه فتقول: 

م�س على متام ال�ضحة  »وكان الرجل لغاية الأ

والعافي������ة، ثم نب�س بذراعه يف الظهر عرق، 

أو�ســــــكن ناب�ص، فتاأمل نحو �ساعة و�سل فيها  ا

مل اإىل القلب ثم زال بعالج خفيف ا�ستعمله، 
الأ

مل يف  وبعد ن�ســــــف الليلة املا�ســــــية عاوده الأ

أي�ساً، فعاجله اأكرث  الذراع، ثم ات�سل بالقلب ا

مل ب�سدة   حتى زال قلياًل. وبعد هنيهة عاجله الأ

وتاأثر القلب ب�ســــــكتة كانت هي القا�سية يف 

منت�ســــــف ال�ساعة الثالثة، وما اأ�سبح ال�سبح 

أ�ســــــدقاوؤه لبع�سهم، وكان يف نعيه  حتى نعاه ا

�ســــــالم وامل�ســــــلمني.»ويذكر  خ�ســــــارة على الإ

�ستاذ حممد �ســــــاهني حمزة يف كتابه عبد  الأ

الرحمن الكواكبي، العبقرية الثائرة« ال�سادر 

يف القاهرة عــــــام 1958 اأن اخلديوي عبا�ص 

الثاين حني بلغه النباأ املوؤ�ســــــف »اأ�سدر اأمره 

أوفــــــد مندوباً عنه يف  بدفنه علــــــى نفقته، وا

ت�سييع جنازته، ودفن يف قرافة« مقربة »باب 

الوزير يف �سفح جبل املقطم، ومل تبق جريدة 

َبَّنته« ورثاه ال�ســــــعراء حتى اإن 
أ ول جملــــــة اإل ا

حافــــــظ اإبراهيم قــــــال البيتــــــني اللذين كانا 

منقو�سني على �ساهد قربه: 

هنا رجل الدنيا، هنا مهبط التقى

كاتب  هنا خري مظلوم، هنا خري 

و�شلموا الكتاب  مَّ  اأُ واق��روؤوا  قفوا 

الك��واكبي  قرب  القرب  فهذا  عليه، 
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لقد ثارت جمادلت كثرية، وكتبت مقالت 

ودرا�سات عن الكواكبي هذا املفكر الطليعي 

و�ســــــاركت حتى اأوروبة بندوات اأقامتها حول 

هذا الرجــــــل الرائد، وخــــــالل ذلك تداولت 

أنه تويف اإثر �رشبه فنجان  قالم ا ل�ســــــن والأ الأ

قهــــــوة »ُد�صَّ فيه له ال�ســــــم« يف املقهى الذي 

يرتــــــاده يف القاهرة »مقهى يلدز« ويف مقالة 

�ســــــكايل، يف  كتبتُهــــــا حول هذا املو�ســــــوع الإ

ذكــــــرى الكواكبي اأ�رشت اإىل م�ســــــاألة »وفاته 

م�ســــــموماً« فجاءتنــــــي ر�ســــــالة مــــــن طبيب 

أ�ستاذ  معروف يف حلب الدكتور ب�سري الكاتب ا

اجلراحة ال�ســــــدرية والقلبية يف كلية الطب 

بجامعة حلب، والع�سو يف ق�سم تاريخ العلوم 

الطبية، يتوقف فيها ملياً اإزاء حال ال�ســــــيخ 

عبد الرحمن الكواكبي ليلة رحيله، لي�سخ�ص 

طبياً ما جرى له، قائاًل: »يتبني لدى مطالعة 

هــــــذا الن�ص – الذي ن�رشته �ســــــحيفة املوؤيد 

واأ�رشت اإليه قبل قليل – الذي ن�رش يف اليوم 

أنه )رحمه اهلل( تويف  التايل لوفاة الكواكبي، ا

نتيجــــــة اأزمة قلبية. اإذ اإن الو�ســــــف الدقيق 

عرا�ص التي �ســــــكا منها املرحوم تتطابق  لالأ

تطابقاً تاماً مع مــــــا ندعوه اليوم يف الطب: 

اأعرا�ــــــص اخلّناق ال�ســــــدري غري امل�ســــــتقر 

تكــــــون  والتــــــي   »Unstable Angina«

نتيجة نق�ص تروية اإكليلية للع�ســــــلة القلبية. 

واخلّناق ال�ســــــدري غري امل�ستقر عر�ص هام 

ن اإنذاره 
مازلنا نح�سب له ح�ســــــاباً مهماً، لأ

ميكن اأن يكون خطرياً، ويوؤدي اإىل احت�ســــــاء 

يف الع�سلة القلبية قد يكون مميتاً«.

وي�ستطرد الدكتور الكاتب اإىل القول: 

»ويجب اأن نذكر اأن عمر الكواكبي حني 

تويف كان ثالثاً وخم�سني �سنة فقط، واخلناق 

ال�ســــــدري وما ميكن اأن ي�ســــــببه من احت�ساء 

أ اإنذاراً مما ميكن اأن يكون  أ�سوا أ�سد خطراً وا ا

عليــــــه يف اأعمار اأكرث تقدماً« ونحو مزيد من 

الو�ســــــوح يف �سبب وفاة الراحل الكبري يقول 

د. الكاتب يف ر�سالته: 

مرا�ص  »ونحن لو طلبنا من اخت�سا�سي بالأ

عرا�ص التقليدية  القلبيــــــة، اأن يكتب لنــــــا الأ

نذار املتوقع حلالت اخلناق ال�ســــــدري  والإ

أنه �ســــــيكتب لنا  غري امل�ســــــتقر، فــــــال اأعتقد ا

و�ســــــفاً اأكرث دقة مما جــــــاء ذكره يف »املوؤيد« 

عن حادثة وفاة املرحوم الكواكبي«. 

ثم يعــــــود اإىل النظــــــر يف الروايــــــة التي 

حتدثت عن وفاته م�ســــــموماً فيناق�سها على 

عرا�ص  النحو التــــــايل، منبهاً اإىل اختالف الأ

�ســــــابة بالت�ســــــمم  على نحو جوهري بني الإ

�سابة باحت�ساء الع�سلة القلبية:  والإ
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»ل ميكــــــن حلادثــــــة وفاة 

جنمــــــت عن و�ســــــع �ســــــم يف 

�رشاب اأو غذاء اأن تعطي نف�ص 

عرا�ص، بل �ستكون خمتلفة  الأ

كل الختالف، عما ورد ذكره 

التي  ال�رشيرية  عرا�ص  الأ من 

اأملت باملرحوم الكواكبي واأدت 

اإىل وفاته«. ويتابع د. الكاتب 

مناق�سته قائاًل: 

»ثم.. لو فر�سنا جدلً اأن 

الوفاة كانت ب�سبب د�ص ال�سم 

له يف فنجان القهوة، فما هو 

أملاً  هذا ال�ســــــم الذي يحدث ا

يف ناحيــــــة القلب، وينت�رش اإىل 

اإحداث  دون  والكتف،  الذراع 

أو اأعرا�ص  اأي اأمل يف البطــــــن، ا

ه�سمية اأو ع�سبية اأخرى«. 

نقطة  اإىل  اأخرياً  وي�ســــــل 

همية، تتقاطع مع  غاية يف الأ

فر�ســــــية الوفاة نتيجة احت�ساء فنجان قهوة 

كرب  م�ســــــموم، فيالحظ اأن كاظــــــم النجل الأ

للكواكبــــــي كان مع والده، فــــــاإذا كانت هناك 

أمل  أية �ســــــبهة تدور حول �ســــــبب وفاة والده، ا ا

يكــــــن باإمكانه، وكان �ســــــاباً يافعــــــاً، مراجعة 

ال�سلطات امل�ســــــوؤولة للمطالبة بفتح حتقيق 

ر�سمي، خا�سة اأن املتوّفى مل يكن رجاًل عادياً 

أو اإن�ســــــاناً نكرة، بل كان �سخ�ســــــية مرموقة  ا

حمرتمة معروفة، ومل يكن يف اإمكان احلكومة 

ن  العثمانية اأن حتــــــول دون اإجراء حتقيق لأ

م�رش مل تكن اآنذاك حتت �سيطرتها بل حتت 

احلماية الربيطانية«: 
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حفاد  يقول �ســــــالم الكواكبي، وهو من الأ

تعليقاً على ما كتبــــــت: اإن الراحل الكواكبي 

»قال بعد اأن �رشب قهوته و�ســــــعر باأمله: لقد 

�ســــــمموين ياعبد القادر –الدباغ-« فلماذا مل 

أو مل  يذهب به �ســــــاحبه مبا�رشة اإىل طبيب، ا

ياأت اإليه بطبيب؟! وملــــــاذا.. ذهب الكواكبي 

لم التي  اإىل منزله بعد ذلك، حني �ســــــعر بالآ

ي�سخ�سها طبيب القلب احللبي الدكتور ب�سري 

الكاتب، باأنها خناق �سدري غري م�ستقر، اأدى 

عرا�ص  اإىل احت�ساء الع�سلة القلبية ح�سب الأ

التي ف�سلتها �سحيفة »املوؤيد« يف حينه. 

مع ذلك، فاإن ال�ســــــيد �سالم يوجه اتهاماً 

ين  قا�ســــــياً جمانيــــــاً يل وللدكتــــــور الكاتب، لأ

أيــــــه يف وفاة ال�ســــــيخ الكواكبي  أ�ــــــرشت اإىل را ا

فيقول: »اإنه طرح م�سكك وغري بريء علمياً 

ول فكرياً«.

فهل يت�ســــــور هذا الرجل اأن مكانة هذا 

ال�سيخ العظيم عبد الرحمن الكواكبي �سوف 

تهتز، اإذا كان قد لقى وجه ربه، غري م�سموم؟ 

أو.. هل اإن اغتياله على هذا النحو، �سيربهن  ا

على اأهميته، ويزيده قدراً وعظمة؟ 

.. وملاذا تكون مناق�ســــــة وفــــــاة الكواكبي 

كاً، غري بريء علمياً وفكرياً«.   »طرحاً م�ســــــَكّ

مر وا�ســــــح يف  مبــــــاذا نريد اأن ن�ســــــكك، والأ

جالء تــــــام. وكيف يكــــــون طرحنا غري بريء 

دلة التي �ساقها الدكتور الكاتب،  »علمياً« والأ

بو�ســــــفه طبيباً متخ�س�ساً يف القلب، كافية 

ملنحنا »الرباءة« العلمية اأما الرباءة »الفكرية« 

فال اأدري كيف تكون. 

اإنه يتحدث ويتهمنــــــي بالدفاع  عن دور 

»ال�ســــــلطان عبد احلميد و زبانيته يف مقتل 

الكواكبــــــي«، علماً اأن اأي كلمة مل تُقل ومل تبدر 

عني اأو عن الدكتور الكاتب يف هذا املجال.

ولكنهــــــا نظرية املوؤامرة يا�ســــــيدي. رمبا 

حدثت موؤامرات كربى اأو �سغرى يف تاريخنا 

وتاريخ الأمم وال�سعوب العري�ص، ولكن هذا 

�ســــــيء، واأن نطلق الكالم على عواهنه، واأن 

وهام  ن�ســــــوق التهامات، واأن نن�ساق وراء الأ

فكار العامية �سيء اآخر. اإن هذا  واملزاعم والأ

ي�سيء اإىل الرائد الكواكبي، اأكرث مما يح�سن 

نه طوال حياته الغالية، كان ي�ســــــعى  اإليه، لأ

وراء احلق، ويبحــــــث عن احلقيقة. وكان يف 

ن ذاتــــــه يكره ال�ســــــتبداد حتى يف الراأي،  الآ

�سخا�ص. وبني الأ

¥µ
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ّه �إىل 
أنبـ قبل �لدخول �إىل تف�ســــــريي لعمل �لدماغ ومعنى �لتفكري يجب �أن �

�أن عمل �لدماغ وطرق �لتفكري عمليات �ســــــديدة �لتعقيد و�أكرث تعقيد�ً من �أن 

نتمكن حالياً من �إثبات طريقة فهمنا لها، ولكن مبقارنته مع تطور �لكمبيوتر 

ميكن و�سع ت�سور لتلك �لعمليات.  

عندما ن�ستخدم �لكمبيوتر ال نفكر بكيفية قيامه بالعمل، فقط نحن نقدم 

ن�سان(  معلومات وناأخذ �لنتائج، ولكن يده�ســــــنا �أن جهاز�ً مادياً )من �سنع �الإ

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò
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و�سيم طاهر ح�سن
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يق������وم بح������ل م�س������ائل ب�رسعة فائق������ة ودقة، 

أد�ئه، و�إن  لدرجة �إطالق �س������فة �لذكاء على �

أنف�سنا  نحن تعمقنا �أكرث بطريقة عمله جند �

عاجزي������ن عن فه������م كيفية قي������ام �لكمبيوتر 

بحل �أي م�س������األة. و�إن توجهنا الخت�سا�سيني 

بال�س������وؤ�ل �س������نجد جو�بهم �أن تتبع خطو�ت 

حل )برنامج �لكمبيوتر( �أي م�س������األة وفهمها 

ه������و عمل جمهد جّد�ً ويحت������اج وقتا طويال، 

أننا �سنق�س������ي وقتا لفه������م طريقة موجودة  و�

)برنام������ج( �أكرث من �لوقت �لالزم ل�س������ناعة 

طريقة جديدة للحل.

أد�ء �لكمبيوتر بتطور �ملعاجلات  يتح�سن �

وتعددها يف �جله������از �لو�حد، هناك �ملعالج 

�لرئي�س������ي و�ملعالج �ل�سوئي ومعالج �ل�سوت 

ومعالج �لطابعة.. �إلخ، �إن �سناعة �ملعاجلات 

أ�س������د تعقيد�ً من �س������ناعة �لرب�مج،  وفهمها �

حيث تعجز �ل�رسكات عن ت�س������نيع معاجلات 

مطابقة ملعاجلات �س������نعتها �������رسكات �أخرى 

ب�س������بب عدم قدرتها على فهم دقيق و�سامل 

لبناء �ملعالج �مل�س������نع �س������ابقا م������ا مل يتو�فر 

خمطط �لت�سميم. حتى يف �ل�رسكة ذ�تها لو 

�ساع خمطط بناء �ملعالج �ستعجز �ل�رسكة عن 

�إعادة ت�س������نيع معالج مطاب������ق له. ولكن قد 

ت�سمم وتبني معاجلا �أف�سل. 

فمــــــا بالك اأمام تكنولوجيــــــا بناء الدماغ 

وتطــــــور التفكري، نحن نعرف طرق �ســــــناعة 

املعاجلات وتكنولوجيا بنائها ونعجز اأمامها، 

فكيف ونحن ل نعرف �سوى القليل جداً عن 

طريقة �سناعة الدماغ كبناء كيميائي حيوي 

مربمج.

 نعلــــــم اأن �ســــــناعة كل منهمــــــا تتم وفق 

�رشوط دقيقة جّداً و�ســــــارمة جــــــّداً فدرجة 

حرارة امل�ســــــنع حمددة بدقة ودرجة حرارة 

أي�ســــــاً، درجــــــة رطوبة جو امل�ســــــنع  الرحم ا

ودرجة رطوبة الرحم، درجة ونوع ال�ســــــوائب 

يف امل�سنع ودرجة ونوع ال�سوائب يف الرحم، 

وكما يحظر علــــــى العاملني التدخني يحظر 

م التدخني واملخالفــــــة يف احلالتني  علــــــى الأ

أثــــــرياً على بنــــــاء املعالــــــج والدماغ،  تعنــــــي تا

م تنــــــاول اأطعمة حمددة توؤثر  يحظر على الأ

يف بيئة اجلنــــــني الكيميائية، وكذلك يحظر 

علــــــى العاملني ا�ســــــتخدام العطــــــور وجميع 

خرى التي توؤثر على جو  املواد الكيميائية الأ

امل�سنع. ولو دخلت اإىل م�سنع لعتقدت اأنك 

يف م�سفى �ســــــارم القوانني.فجميع امللوثات 

املادية واحليوية م�ستبعدة متاماً.

وهكــــــذا يبــــــدو وا�ســــــحا الت�ســــــابه بني 

املو�سوعني و�ســــــعوبة التعامل مع كل منهما 
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وخا�سة مو�سوع الدماغ. الدماغ الذي اتفق 

نه بناءٌ مــــــاّدٌي حمدود ل 
أ عرب الزمــــــن على ا

عالقــــــة له باحلــــــوادث التي تعرب عن �ســــــمو 

ن�ســــــان كالتفكــــــري، والتفريــــــق بني اخلري  الإ

وال�ــــــرش، واعتــــــرب اأن ذلك اإمنا هــــــو ملكات 

خارج الدماغ، يف العقل وال�سمري، واعتربت 

ملكاٍت روحيــــــًة، وقامت نظريات و�رشاعات 

فكرية حول عالقة اجل�ســــــد املــــــادي بالروح 

غري املادية، حيث الروح هي م�سدر امللكات 

الروحية واجل�ســــــد وعــــــاء واأدوات، اأحدها 

أ يت�ســــــح �سيئاً  الدماغ. ومع تطور العلوم بدا

ف�سيئاً وجود عالقة بينهما، ثم وجود تعاون 

ثم وجود م�ساركة ثم ماذا؟.. التطابق.

اإن اجلواب النهائي على هذا الت�ســــــاوؤل 

مرتبط بتطــــــور التكنولوجيا وخا�ســــــة علم 

اجلينات. اإن علــــــوم الكمبيوتر، وعلوم طب 

الدمــــــاغ وعلــــــوم النف�ص والجتمــــــاع، تعطي 

موؤ�ــــــرشات كافية على اأن الدمــــــاغ هو مكان 

أو فيه امللكات  التفكري، وهــــــو العقل ومنــــــه ا

أ�ســــــبحت امل�سكلة  التي تعترب روحية، وهكذا ا

قل الختالف،  م�ســــــكلة التناق�ص، اأو على الأ

بني نتائج العلوم احلديثة وامل�سلمات الفكرية 

والعلمية والفل�سفية والروحية القدمية التي 

ن�سانية على مدى قرون. د عليها بناء الإ
ّ
�سيـ

فــــــكار العلمية  لذلــــــك ميكن اعتمــــــاد الأ

احلديثة لو�سع فر�ســــــية عامة لعمل الدماغ 

اأو طريقة التفكري من ا�ســــــتقراء واقع العلوم 

املختلفة وخا�ســــــة الكمبيوتر، ول اأفرت�ص اأن 

أو دقيقة. واأترك احلكم لتطور  تكون �ساملة ا

العلوم، للم�ستقبل.

التفكري ه���و: جممل العمليات الكيميائية 

والكهربائيــــــة املنظمة التي تتــــــم يف الدماغ 

)العقل( نتيجة ملثري. ت�ستخدم فيه املعلومات 

اجلديــــــدة )الواقــــــع(، واملعلومــــــات القدمية 

)الذاكرة(.

يتم التفكري �سمن م�سارات )خطوات( مت 

تعلمها �ســــــابقا، ب�سكل عام، ويتم تعديل تلك 

اخلطوات مع الزمن، فهي جمموعة )برامج 

جاهزة(، يتم تعديلها وتطويرها با�ســــــتمراٍر 

أولها ومــــــا هو؟  وكيف  . فمتى ن�ســــــاأ ا حلظيٍّ

ن�ساأ، وكيف ين�ساأ اجلديد؟ ملاذا وكيف تت�سل 

ة جماورة حمّددة، ب�ســــــبب 
ّ
خلية دماغية بخليـ

مثري، دون غريها من مئات اخلاليا وين�ســــــاأ 

مــــــن ذلك فكــــــرة جديدة دون اإلغــــــاء الفكرة 

ال�سابقة؟

أنه املعالج ال�سديد التعقيد امل�سمى  لبد ا

)حم�ص نــــــووي DNA ( هذا املعالج الذي 

ن�ســــــان  ي�ســــــيطر على عملية بناء ج�ســــــم الإ
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مــــــن حلظة التقاء البوي�ســــــة 

باحليــــــوان املنــــــوي، ليحــــــدد 

حلظــــــة بلحظــــــة خ�ســــــائ�ص 

كل خليــــــة جديــــــدة وموقعها 

ن�ســــــان  وعمرها يف ج�ســــــم الإ

أنه، ولي�ص  حتى املوت. ل بد ا

غريبــــــا اإذاً، اأن يحــــــدد عمل 

كل خليــــــة يف الدمــــــاغ وتطور 

عالقتهــــــا بجريانها لت�ســــــكيل 

الفكر والذاكرة. 

اإن عدم قدرتي على ت�سور 

كيف يعمــــــل احلم�ص النووي 

وجمموعــــــة خاليــــــا الدمــــــاغ 

جزم  أ�ست�ســــــلم لأ لــــــن جتعلني ا

هي  الكيميائية  القــــــوة  بــــــاأن 

أو باأن )احلقيقة(  )احلقيقة( ا

قوة ت�ســــــيطر عليهــــــا، ولكني 

�ساأكتفي بال�سوؤال جواباً. لل�سوؤال، كيف ُوِجَد 

احلم�ص النووي؟ �ســــــوؤال يتحرك يف الدماغ 

أ�ســــــتطيع اأن اأجيب »اإنه اهلل«،   بني اخلاليا، ا

أو اأجيب »اإنها الطبيعة«. لكن كال اجلوابني  ا

لي�ــــــص مقنعــــــا، لتكاُفــــــئ الدلئــــــل، وبالتايل 

افتقادهما قدرتي على الفهم املنطقي، فهو 

�سكات �سوؤايل.  أر�سمه لإ ت�سور وخيال ا

أنواع اأو�ســــــحها ثالث.  املثري )للفكر( له ا

ول: مث���ري خارج���ي )احلوا�ــــــص اخلم�ســــــة  الأ

اإ�سافة للجوع والعط�ص واحلاجة اجلن�سية(، 

الثــــــاين: مث���ري داخل���ي اإرادي، الثالث: مثري 

داخلي لاإرادي. 

املثري اخلارجي: تثار الذاكرة اأولً لتمييز 

فكار املخزنة التابعة له، ثم  املثري، ثم تثار الأ

يتم اإرادياً اختيار الفكرة )التفاعل مع املثري 
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واحل�ســــــول على نتيجة( مــــــن بني جمموعة 

فكار املثارة. الأ

أو  رادي: يتــــــم انتقاء املو�ســــــوع ا املث���ري الإ

الربنامج، وهو م�ســــــلك )كيميائي- كهربائي( 

آلية انتقائية كاختيار كتاب  بني اخلاليا، وفق ا

أو اأغنية من جمموعة، ولكن كيف  من مكتبة، ا

آلية البحث؟ يتم ذلك؟  ما هي ا

املث���ري ال���الاإرادي: وهو ذلك املحفز الذي 

يجعل فكرة ما اأو طريقة حلل م�ساألة تفر�ص 

نف�ســــــها على العقــــــل وت�ســــــتحوذ عليه، وهو 

يقاطــــــع اأي فكرة نكون م�ســــــغولني بها، فهو 

لكرتوين  م�ســــــابه لربامج املقاطعة كالربيد الإ

عند و�سول ر�سالة  يف الكمبيوتر.

أقــــــول بوجود قوة خــــــارج الدماغ  أنــــــا ل ا ا

أو ت�ســــــاركه عمله، ولكن اأقول  ت�سيطر عليه ا

اإنني ل اأعرف م�ستويات طاقة عمل الدماغ 

كمعاجلات متعددة ومتباينة، وذواكر واأدوات 

تخزين فائقة متداخلة لها م�ستوياتها، تعمل 

جميعهــــــا بالتفاعل بني اخلاليــــــا الدماغّية. 

حتت �ســــــيطرة الرتكيب الكيميائي للحم�ص 

النووي.
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أ التفكري ببحــــــث كهربائي يف الدماغ  بدا

عن �سورة للمثري اخلارجي )خمزون الذاكرة 

عن املثري وهو مركــــــب كيميائي اأو جمموعة 

مركبــــــات( وبالتــــــايل كل ال�ســــــور املرافقــــــة 

أ الدماغ بنقل هذه ال�ســــــور  له، ومعها يبــــــدا

وتتبع امل�ســــــارات التي ترتبط مبجمل ال�سور 

املجمعة، هذه امل�ســــــارات تتقاطع مع اأدوات 

ال�سيطرة على التفكري وتوجيهه وهي اأدوات 

أ�سا�ساً، ثم النفعال  التعبري )الل�ســــــان عادة وا

فكار  احلركــــــي( حيث يتم حتويل جميــــــع الأ

لل�ســــــورة املنطوقــــــة، وهنــــــاك يتــــــم اختيار 

أو  وحتديد امل�سار التايل لل�ســــــيالة الع�سبية ا

أثناء هذه احلركة الكهربائية تتدخل  الفكرة. ا

م�ســــــاركات من اأفكار مقاربــــــة لتتم املقارنة 

ف�ســــــل )الربامج جاهزة(،  بينهــــــا لختيار الأ

ويف مراحل متقدمة مــــــن التفكري )املتطور( 

فكار امل�سبقة )الربامج  يحدث تداخل بني الأ

جاهــــــزة( وبني الحتمالت اجلديدة للفكرة، 

بداع(،  حيث الحتمالت اجلديــــــدة هي )الإ

فترتكــــــب برامج جاهزة جديــــــدة اأكرث تطورا 

أو  للفكرة لتكون هذه املرحلة هي مرحلة بناء ا

تعديل م�سار النمطي للفكرة. يف هذه املرحلة 

أي�ســــــا يتم تقرير )القيمة( لالحتمالت من  ا

أنها خري اأو �رش وذلك اأي�ساً مبقارنتها  حيث ا

باأحداث وخربات اجتماعية �ســــــابقة وهو ما 

أو النف�ص(. يطلق عليه )حتكيم ال�سمري ا

أّما الغريزة فهي طرق تفكري م�ســــــالكها  ا

وىل  ب�سيطة وحمددة ت�ســــــكلت يف املراحل الأ

وتعززت فقويت، لذلك تكون اأكرث قدرة على 

نقل ال�سيالة الع�سبية للفكرة من غريها من 

امل�سالك، وت�سمى غريزة لقدمها وعموميتها 

وت�سابهها بني جميع الب�رش.

ثم يتم اإفــــــراز وتكوين مــــــواد كيميائية، 

اأهمهــــــا عقــــــار ال�ســــــعادة كنوع مــــــن التعزيز 

يجابــــــي الداخلــــــي والنــــــاجت عن ت�ســــــّور  الإ

اأن احلل �ســــــحيح و�ســــــوف يالقــــــي اإعجاب 

ماغ،  خرين، وهــــــي عملية تطوير ذاتي للدِّ الآ

كما يتم تكوين م�ســــــابك جديدة بني اخلاليا 

الدماغية، ليت�ســــــكل بالنتيجة فكرة نهائية، 

اأي تكوين �ســــــورة نهائية )مركبات كيميائية( 

وم�سالك كهربائية بني اخلاليا للحل املرغوب 

أثــــــريت خريها و�رّشها، ذلك ما  للفكرة التي ا

ي�سمى التفكري.

بعد ذلك يتم التعبري عن احلل للمحيط 

اخلارجــــــي )النتيجــــــة ورد الفعــــــل للمثــــــري( 

خرون رد  بحــــــركات وكلمات، فاإن تقبــــــل الآ

أو كانت نتيجته اإيجابية يتقبل الدماغ  فعلنا ا

خرين على  هــــــذا املثري اجلديد )رد فعــــــل الآ
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�سا�ســــــي( ويعاود الدماغ  فعلنا جتاه املثري الأ

اإفراز عقار ال�ســــــعادة بكميــــــات جديدة مما 

يوؤدي لتقوية م�ســــــار التفكــــــري الناجت )تعزيز 

اإيجابي خارجي(، واإن كانت النتيجة �ســــــلبية 

خرين يقــــــوم باإفراز مواد  ولقت غ�ســــــب الآ

مل واحلزن ت�ســــــعف  كيميائيــــــة تعرب عــــــن الأ

م�سارات عمل الفكرة بطريقة معاك�سة لعقار 

ال�سعادة )تعزيز �سلبي خارجي(. 

ن�ســــــان باللّغة،  يرتبط التفكري الواعي لالإ

وهنا لبد من التنبيــــــه اإىل اأن اللّغة املحكية 

باحلروف لي�ســــــت الوحيدة بالكون واإن كانت 

ن�ســــــان، فاللّغــــــة املحكيــــــة هي لغة  متيــــــز الإ

�سوات التي  �سوتية والكلمات هي تراكيب لالأ

ن�سان، وهناك لغات اأخرى كلغة  ي�سدرها الإ

لوان ولغــــــة الروائح، وكل  احلــــــركات ولغة الأ

حياء ي�ستخدم بع�سها بدرجات ل  نوع من الأ

ن�سان عندما يعاين من فقد  يفهمها غريه، والإ

ال�ســــــمع والنطق يطور قدرتــــــه على التفاهم 

خرين  باحلركة وي�ســــــتطيع التوا�ســــــل مع الآ

بــــــذكاء، وميكــــــن اعتبار لغة كل نــــــوع غريبة 

خرى بنف�ــــــص الطريقة  نواع الأ بالن�ســــــبة لالأ

التي تعــــــاين منها ال�ســــــعوب املختلفة فاللغة 

والفرن�سية  والعربية  جنليزية  والإ ال�ســــــينية 

أ�ســــــوات متباينة تر�سم حروفا وكلماٍت  كلها ا

أفــــــكاراً، ول يفهمها  وبالتايل جماًل ومعاٍن وا

اإل �سعوبها اأو من يتعلمها.

اإن تقوية بع�ص امل�ســــــابك وقمع بع�ســــــها 

أو  للفكــــــرة متعلق اإذاً باإفراز عقار ال�ســــــعادة ا

عقار احلزن ون�سبة كل من العقارين، اأو رمبا 

فقط عقار ال�ســــــعادة، وطريقة التفكري تكون 

ة الكهربائية للم�سابك 
َّ
متعلقة بن�سبة الناقليـ

على امل�ســــــارات املختلفة للفكرة، والتي هي 

حداث  حم�سلة خربة الفرد الناجمة بتكرار الأ

وترابطها وت�سابكها.

اأما جمموعة امل�سالك الكهربائية املحتملة 

خــــــرى للفكــــــرة والتي مت رف�ســــــها، على  الأ

الرغم من تفعيلها، فهي ت�ســــــبح م�ســــــارات 

تفكري الالوعي يف اأحوال خا�ســــــة حيث يتم 

تفعيلها وا�ســــــتخدامها دون �ســــــيطرة واعية. 

أو الال�ســــــعور اإذا هي  م�ســــــارات الالوعــــــي ا

م�سارات حقيقية واعية ن�ساأت كغريها ولكن 

مت التخلي عنهــــــا لغريها، وتتم اإثارتها دائماً 

عندما تثار الفكرة ب�ســــــبب املثري اخلارجي، 

ونقوم با�ســــــتبعادها عندما نفكر مما ي�سبب 

ة الكهربائية يف غريها بالن�سبة 
ّ
زيادة الناقليـ

لها.

بع�ــــــص العمليات الكهربائيــــــة الدماغية 

ل تتــــــم ال�ســــــيطرة عليهــــــا )كمــــــا يحدث يف 
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�ســــــارة الكهربائية  حالم( حيث تتحرك الإ الأ

يف امل�سارات بني اخلاليا الدماغية دون مثري 

خارجي، ولكن ب�سبب بقايا مركبات كيميائية 

مل يتخل�ص منها الدماغ نهاراً ب�سبب ان�سغاله 

حداث واملثريات اليومية فتبقى املركبات  بالأ

أثنــــــاء النوم، فيحدث اخرتاق  أو ا لتفّرغ لياًل ا

لبع�ص امل�ســــــالك وتاأثري على بع�ص املركبات 

وال�ســــــور، ومنها مثاًل مواقع الب�رش فيحدث 

�ســــــارات لي�ســــــت  احللــــــم، ومبا اأن املواد والإ

منظمــــــة يكون حمتوى احللــــــم غري منطقي، 

أثناء النوم،  واأحيانــــــاً مواقع الكالم فنتحدث ا

واأحياناً مواقع احلركة فنم�ســــــي دون وعي، 

ولكن هذه التفاعالت واملركبات وال�سّيالت 

ب�سكل عام لي�ست ذات تاأثري ما مل يكن هناك 

م�سكلة كبرية يف تفاعالت الدماغ عموما.

أو الت�رشفات التي تو�ســــــف  فكار ا اأما الأ

أو  أو العقــــــل الباطن ا باأنهــــــا نتيجة الكبــــــت ا

الدوافع الال�سعورية فهي باحلقيقة جمموعة 

أو الال�سعور(  امل�ســــــالك )م�ســــــارات الالوعي ا

ذاتها التي ن�ســــــاأت يف وقت ما لتوفر ظروف 

حمــــــددة كم�ســــــلك منطقي للتفكــــــري باملثري، 

وب�ســــــبب خ�سو�ســــــية الواقع الذي ت�ســــــكلت 

أ�ســــــبحت هذه امل�سالك رئي�سية لنقل  خالله ا

ال�سيالة الكهربائية لتحقيق فكرة ما، ول�سبب 

فكار(  جديد يتم ا�ستبعاد هذه امل�سارات )الأ

ويبذل ال�ســــــخ�ص طاقة كبــــــرية للتخلي عن 

منطقيتهــــــا، وبــــــدل اأن تكون نتائج �ســــــلوكها 

حمفزات اإيجابية على ال�ســــــخ�ص يتم قمعها 

ب�سدة وبتكرار مبحفزات �سلبية لت�سبح نتائج 

�سلوك الفكرة فيها موؤملة على الفرد، وحيث 

خرى(  حا�ســــــي�ص الأ مل )كجميع الأ الفــــــرح والأ

همــــــا مركبان كيميائيان يفــــــرزان يف الدماغ 

بكميات حمــــــدودة متوازنــــــة لذلك ويف حال 

فــــــكار )امل�ســــــالك( ملثري ما،  تغلــــــب اإحدى الأ

ح�سا�ســــــني )املركبــــــني( اأكرث  أحــــــد الإ يكون ا

قوة ويعمل الدماغ ب�ســــــكل طبيعي، امل�ســــــكلة 

حتدث عندما تكــــــون الفكرة املقموعة قوية 

أكــــــرث من مثري )كاجلن�ــــــص عند فرويد  ولها ا

حيــــــث اجلن�ص مثري ي�ســــــكل تكــــــرار احلاجة 

له حمّفزاً اإيجابيا ملمار�ســــــته وبالتايل م�سلكا 

)قوّي الناقلية( للفكرة، ونقوم بقمعه بفكرة 

التنظيم، وحتفيزه �ســــــلبا باأفــــــكار اجتماعية 

ودينيــــــة واأخالقية( يف هذه احلالة ي�ســــــطر 

فراز مركبــــــات كيميائية بكميات  الدمــــــاغ لإ

أو امل�سار  كبريه ل�سالح امل�ســــــار املراد للفكرة ا

املقموع منها، وكذلك وب�سبب تعدد امل�سارات 

حتدث تداخالت يف حركة تيارات كهربائية 

متعددة بــــــني اخلاليا الدماغيــــــة يوؤثر ذلك 
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يف جممل العمليــــــات الدماغية، ونتائجها ل 

ميكن التنبوؤ بها عادة. ووا�سح اأن جممل هذا 

التعقيد الناجم عن )الكبت( �ســــــيكون مر�ساً 

نف�ســــــياً اأي مركبات كيميائية �ســــــلبية التاأثري 

يف جممل عمليات الدمــــــاغ توؤثر على جميع 

فكار والنتائج. الأ

ن�سان ملرحلة انعدام احلاجة  هل ي�سل الإ

للمحفزات؟ وهل تعترب هذه احلالة �ســــــلبية 

أم اإيجابيــــــة؟ وهل هي القناعة؟ هل احلاجة  ا

لعقار ال�ســــــعادة اإدمــــــان والقناعة توقف عن 

دمــــــان؟ واإذا كان الدماغ مدمنا على عقار  الإ

ال�ســــــعادة فكيف �ســــــتكون نتائج عدم حتفيز 

املجتمع للفرد؟ كلها حالت للبحث. 

ومما تقــــــدم ميكن القــــــول: ل وجود ملا 

ي�ســــــمى )نف�ص( هي لي�ســــــت الدماغ ولي�ست 

ال�ســــــخ�ص ولكــــــن مرتبطة بهمــــــا وتتعاي�ص 

معهما توؤثــــــر فيهما ويوؤثران فيهــــــا. واأفكاٌر 

أي�ساً كالدوافع  اأخرى كثرية لي�ســــــت حقيقية ا

أو الغرائز البدائية وقوى داخلية  الال�سعورية ا

أنها مل  ل منطقيــــــة، اأفكاٌر ونظريــــــات اأعتقد ا

تعد مقبولة بعــــــد التطور احلادث يف جممل 

علوم الطب املــــــادي والنف�ســــــي وتكنولوجيا 

دوية  جهزة الطبيــــــة والكيمياء الطبية والأ الأ

عمال  ودرا�ســــــة كهربــــــاء الدماغ ومواقــــــع الأ

فيه والتكنولوجيا العامة والكومبيوتر وعلم 

اجلينات وال�ستن�ساخ، لبد من قبول نظريات 

أكــــــرث تطوراً ما دامت تقــــــدم منطقاً مقبولً  ا

وتف�ســــــريات منطقية وخططاً وا�سحة لعمل 

ن�سان بانتظار جتارب  الدماغ ومعه ج�سم الإ

خمربية للعالقات الكيميائية والكهربائية يف 

فكار املختلفة. الدماغ لالأ

ن�ســــــان قائمة  بداع عند الإ اإن قــــــدرة الإ

على قدرته على التحكم مب�ســــــارات ال�سيالة 

الع�ســــــبية وتطويرها وعدم الكتفاء بنظرية 

املنطــــــق )املقدمات تقود للنتائج( فهو يغامر 

باخرتاع م�ســــــالك كهربائيــــــة للفكرة مغامرة 

بالبتعــــــاد عــــــن املنطق كطــــــريان عبا�ص بن 

�ساليب  فرنا�ص، والتجريب غري املنظم، هذه الأ

)الغري منطقية( متيز العقل الب�رشي ومتنحه 

بداع. القدرة على الإ

فهل �سنخرتع كومبيوتر له نف�ص امليزات 

ن�ســــــانية )ل منطقي اأحيانــــــا(؟  اإن جميع  الإ

ن�ســــــان  التف�ســــــريات املطروحة حول قيم الإ

التفكري،  )الذاكــــــرة،  والفل�ســــــفية  الفكريــــــة 

املنطــــــق، النف�ص، ال�ســــــمري، الغريزة، اخلري، 

الــــــروح..( هــــــي نظريات حتتمل ال�ســــــواب 

واخلطاأ برغم منطقيتها، يرتبط اإثبات هذه 

النظريات بتطور الكيمياء احليوية حتديداً 
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والعلــــــوم املتعلقة بها وخا�ســــــة علوم الدماغ 

واجلينات.

ن�سان  ل بد من اإعادة النظر يف اعتبار الإ

مكون من جمموعة مكونات لكل منها وظيفة 

خا�ســــــة خمتلفة وعــــــامل خا�ص جــــــاءت منه 

تت�سارك ليكون الفرد �سخ�ساً واحداً.

¥µ
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لي�س ا�ض������تطرادا التاأكيد على اأن احل�ضارات تتمايز، تتبعاً للعرق والدين 

خالقي������ة التي تتبناها، متايزاً ثقافياً  واللغ������ة والأمناط الجتماعية والقيم الأ

وح�ضارياً. فكل ح�ض������ارة تختزن من الذاتيات ما يعبرّ عن حقيقتها، ويحدد 

أبعاد هويته������ا الثقافية. ورغم تزامن ن�ض������وء وازدهار  م�ض������امني ومفردات وا

احل�ض������ارات يف م�ض������ارها التاريخي، ورغ������م تعدد نقاط اللتق������اء والتماثل، 

ة، اإلرّ اأن ثم������ة مقومات وارتكازات ومعامل تخت�س  والتماه������ي يف مفرتقات عدرّ

كاتبة �سورية

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁
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اأطروحة »حوار احل�ضارات«.. 

خر والنفتاح على ذاتيات الآ

❁
جهينة علي ح�سن
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بها كل ح�صارة، جت�ّصد جزئيات �صخ�صيتها 

ووجه������ة نظره������ا عن احلي������اة، كم������ا تعترب 

ف�ا�صل ثقافية ت�ؤكد تغايرها مع احل�صارات 

خرى. الأ

وعندما ن�ص������تقرئ التاريخ مب��ص�������عية 

وحيادية، جن������د اأن الب�رشي������ة، يف جتمعاتها 

أو باآخر، يف ت�صييد  أ�صهمت، بقدر ا املختلفة، ا

�رشح ح�ص������ارة اإن�ص������انية ج�ّص������دت خاللها 

جيال  التفاعل الفكري والن�ص������اط العقلي لالأ

خ������رى، فجاءت  املتعاقب������ة م������ع الق�������ى الأ

اإجنازاتها واإبداعاتها حلقات مت�صلة، ياأخذ 

خرى، لت�ص������كل �ص�������رة  بع�ص������ها برق������اب الأ

امل�صرية الب�رشية، ولتعك�س قدرتها على جتاوز 

التحديات التي كانت ت�اجهها، ومدى تاأثريها 

على ال��صط اجلغرايف الذي كان يحت�صنها.

ن�صانية  وغني عن الق�ل اإن احل�صارات الإ

ق������د جت������اوزت وعا�ص������ت اأكرث من ح�ص������ارة 

مزدهرة يف زمن واحد. اإل اأن طبيعة العالقة 

أ�ص������كالً خمتلفة حتددها  بينه������ا كانت تاأخذ ا

البن������ى الفكرية والعقيدية لها، فتارة تتالقى 

فادة  وتتفاعل يف حدود التثاقف املتبادل، والإ

يجابية، دون  بداعات واملعطي������ات الإ م������ن الإ

أو تفرط به�يتها. واأخرى  اأن تغامر بذاته������ا ا

تدخل العالقة بني الطرفني مرحلة ال�رشاع، 

وتختفــــــي لغة احلــــــوار، فتخ�ســــــع نتيجتها 

للقوانني وال�سنن التاريخية التي حتكمها. وقد 

تتال�سى وت�سمحل بع�ص احل�سارات عندما 

أخــــــرى، ذات مقومات  جتتاحها ح�ســــــارات ا

نوعية ومبادئ اإن�ســــــانية عالية، يتعذر معها 

ال�ســــــمود والتحدي، فتختل �رشوط التكافوؤ 

بينها، حيث تبداأ احل�ســــــارة الوافدة بطرح 

مقولت جديدة ت�ســــــاهم يف اإعادة ت�ســــــكيل 

عقل الفرد و�ســــــياغة �سخ�سيته،كما ت�ساهم 

يف تكويــــــن وعي عقيــــــدي وفكــــــري وثقايف 

موؤ�س�ص يف �سوء مفاهيمها ومتبنياتها. فيربز 

�سلوك يخلق تياراً جارفاً يجتاح كل الظواهر 

يجابية منها فقط.  ال�ســــــلبية،ويتفاعل مع الإ

وهذا ما حدث، مثاًل، عندما فتح امل�ســــــلمون 

ندل�ص. الأ

واملراد من احلوار احل�ســــــاري هنا هو: 

»التفاعــــــل الفكري النا�ســــــئ عــــــن احتكاك 

املبادئ والنظريات«، حيث تنفتح احل�ســــــارة 

خــــــر، وتّطلع علــــــى مبانيه  علــــــى ثقافــــــة الآ

الفكريــــــة ومبادئه العقيديــــــة، فيتم التفاعل 

خر،  بني الثقافتني، ليكت�سب كل منها من الآ

ول، وتقبل الثاين. وهذا ما  بقدر قوة تاأثري الأ

�سالمية حينما انفتحت  مار�سته احل�سارة الإ

على ثقافات احل�ســــــارات، حيث ا�ستطاعت 
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التاأثري يف واقعها الفكري والثقايف، باعتبار 

�سالم م�رشوع متكامل يهدف اإىل اإعادة  اأن الإ

�ســــــيغة احليــــــاة الب�رشيــــــة يف �ســــــوء مبادئه 

ن�سانية العاملية.  ومتبنياته الفكرية، ودعوته الإ

كما اأن نتائج ذلك النفتاح اكت�ســــــاب ما هو 

اإيجابي من معطيات تلك احل�سارات، ومتثل 

عادة اإنتاجها يف  بع�ص ال�ســــــيغ احل�سارية لإ

اإطار العقيدة ال�سماوية، وهذا ما يوؤكد قدرة 

�ســــــالم الهائلة، وعبقريته الفذة يف �سهر  الإ

خرى يف  يجابية للثقافــــــات الأ العنا�ــــــرش الإ

بوتقته، ليعيد �سياغة �سخ�سيتها احل�سارية 

وهويتهــــــا الثقافية، لتكون امتــــــداداً طبيعياً 

أيدينا من  �سالمية. ولعلَّ ما بني ا للح�سارة الإ

�سالم �سمن  اأمثلة يكفي لتعزيز املدعى. فالإ

م�رشوعه احل�ساري الكبري، ا�ستطاع اأن ي�سّيد 

أنقا�ص احل�سارة  ح�ســــــارة اإ�ســــــالمية على ا

أنقا�ص احل�ســــــارة  الفار�ســــــية، واأخرى على ا

ثــــــم امتــــــد الفتح احل�ســــــاري  الرومانيــــــة، 

�سالم  ندل�ص. كما جنح الإ �ســــــالمي اإىل الأ الإ

يف تاأ�سي�ص دول اإ�سالمية يف: املدينة املنورة، 

ال�ســــــام، بغداد، القريوان وتركيا..، ففي تلك 

أن�ساقاً  �سالم اأن ي�ستنبت ا املواقع ا�ســــــتطاع الإ

ثقافية وفكريــــــة وعقائدية متثل مبجموعها 

�سالمية وهويتها ومازالت  أبعاد احل�سارة الإ ا

�ســــــالمية املكت�سبة  بع�ص معامل احل�ســــــارة الإ

خر، تفاعل  جلية فيها. كما اأن الغرب، هو الآ

�سالمية واأفاد من معطياتها،  مع احل�سارة الإ

اإذ منحته بعداً ح�ســــــارياً، وهو ما اأكد عليه 

و�رشح به مفكروه.

�سالم،  وعندما نراجع املباين الفكرية لالإ

جند اأن املرونة التي انطوى، عليها، �ساهمت 

أك�ســــــبته قــــــدرة على  يف تفعيــــــل مبادئــــــه، وا

ا�ستيعاب املعطيات التي اأفرزتها احل�سارات 

الب�رشيــــــة، فاحتل بذلــــــك موقعاً ح�ســــــارياً 

أ النفتاح  �ســــــالم مبدا متقدماً. واإمنا تبنى الإ

�ســــــمن ا�سرتاتيجيته يف العمل الر�سايل وبعد 

اأن ثّقف معتنقيه على تبني منهج احلوار،من 

خالل �سياغات عقيدية، ومقولت قيمة يف 

�ســــــالمية، �ساهمت يف اإعادة  اإطار املبادئ الإ

ت�ســــــكيل عقل الفرد امل�ســــــلم، فاأنتجت عقاًل 

لي�ص من خ�سائ�سه الت�سنج يف دائرة الذات 

نا، قال تعــــــاىل: »اْدُع  والتنقل يف حــــــدود الأ

�َسنَِة  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ ــــــِبيِل َربَِّك ِباحْلِ ىِل �َس اإِ

ــــــُن«. فلم يكتفي  أَْح�َس  ا
َ
ــــــي ِهي ــــــم ِبالَِّت َوَجاِدلُْه

القراآن باحلّث على احلــــــوار والنفتاح على 

آلياته، كما هو الوا�ســــــح من  خــــــر، بل بنّي ا الآ

ية املذكورة. الآ

�سالم مبداأ احلوار، ودعا  وقد اعتمد الإ
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القــــــراآن،  اخلطــــــاب  ذلــــــك  اإىل 

انطالقــــــاً مــــــن نقــــــاط اللتقاء، 

يف حماولة ل�ســــــتيعاب اخلالف 

العقائدي وال�ســــــلوكي، وللو�سول 

للتفاهــــــم  م�ســــــرتكة  �ســــــيغ  اإىل 

والتعاون املطلــــــوب »ُقْل َي���ا اأَْهَل 

ىَل َكَلم���ٍة �َش���َواء  اْلِكَت���اِب َتَعاَل���ْوْا اإِ

 
َ
لَّ اهلّل َبْيَنَن���ا َوَبْيَنُك���ْم اأَلَّ َنْعُب���َد اإِ

ِخ���َذ  َك ِب���ِه �َشْيئ���ًا َوَل َيتَّ ِ َوَل ُن����رصْ

ن ُدوِن اهلّلِ  َن���ا َبْع�شًا اأَْرَبابًا مِّ َبْع�شُ

ا  ْوْا َفُقوُل���وْا ا�ْشَه���ُدوْا ِباأَنَّ ن َتَولَّ َف���اإِ

�سالم للحوار  ُم�ْشِلُموَن«. فتبني الإ

كان تبنياً حقيقياً، وقد مار�ســــــه 

امل�سلمون منذ فجر الر�سالة، لذا 

بالروح  ات�سمت هذه احل�ســــــارة 

ن�سانية واحرتام عقائد النا�ص،  الإ

أ�سا�ص وحدة  والتحاور معهم على ا

اجلن�ص الب�رشي.

وعندما ننتقل اإىل احل�سارة 

�ســــــول  الغربية، جند اأن املباين الفكرية والأ

العقيديــــــة لهــــــا تتعاىل على احلــــــوار، بل اإن 

الواقع العملي يثبت منهجاً مغايراً يف التعامل 

أبرز �ســــــمات ذلك املنهج،  خــــــر، ولعلَّ ا مع الآ

العدوانيــــــة والتعايل. فبعد ع�رش النه�ســــــة، 

برزت يف اأوروبة على امل�ســــــتوى احل�ســــــاري 

ظاهــــــرة جديــــــدة اختفت فيها لغــــــة احلوار 

وا�ستبدلت باإجراءات تع�سفية ميار�سها الغرب 

خر، بهدف قمعه وتهمي�سه  ومازال �ســــــد الآ

وتغريبه عن ح�ســــــارته ومبادئه، وا�ستنزافه 

لكــــــي يعي�ص التبعية املطلقــــــة، بعد اأن تخلّى 

عــــــن جميــــــع ذاتياته. وقد جنــــــح الغرب اإىل 
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حد ما يف حتقيق قطيعة معرفية بني قطاع 

�ســــــالمي وح�سارتها  من النخبة يف العامل الإ

وثقافتها ومقولتها املرجعية. وما ي�سدر عن 

الغرب، هو حترك موؤدلج �سمن ا�سرتاتيجية 

ا�ســــــتهدفت ال�سق ب�ســــــورة عامة وامل�سلمني 

ب�سورة خا�سة، ول فرق يف ذلك بني احلروب 

ن  ندل�ص وما يجري الآ أو احتالل الأ ال�سليبية ا

على ال�ساحة الدولية، بل اإن م�سار العالقات 

خرية يوؤكد  بني الغرب وال�رشق يف احلقبة الأ

الروح العدوانية للغرب ونظرته الالاإن�سانية 

جتاه ال�ســــــعوب التي تنتمي اإىل ح�سارات ل 

متت ب�ســــــلة اإىل احل�ســــــارة الغربية، كما اأن 

خرى هدفها النهائي  �سيا�سة الغرب، هي الأ

�سالمي رهني التخلف ال�سامل،  اإبقاء العامل الإ

�سعدة ال�سيا�سية والقت�سادية  وعلى جميع الأ

والجتماعية.

وقــــــد نّظر الغــــــرب ل�سيا�ســــــته املعروفة 

�ســــــد �ســــــعوب العامل عرب كتابات �سدرت عن 

أبرز مفكريه ومنّظريه، ل �ســــــيما ال�سيا�سيني  ا

منهم. فما اأن حّطت احلرب الباردة اأوزارها 

يديولوجيــــــة املارك�ســــــية كدولة  وتال�ســــــت الأ

متمثلة بالحتاد ال�ســــــوفييتي وحلف وار�سو 

مريكــــــي »فوكوياما«  أعلــــــن الكاتب الأ حتى ا

عن نهاية التاريخ وانت�ســــــار القيم الليربالية 

خرى. ويف  يف مقابــــــل قيــــــم احل�ســــــارات الأ

حلقة اأخرى يف هذا امل�ســــــار،كتب »�ساموئيل 

هانتنغتــــــون« منّظرا مل�ســــــتقبل العالقات بني 

�سا�ســــــي للنزاعات  الــــــدول: »اإّن امل�ســــــدر الأ

يف هــــــذا العــــــامل اجلديد لن يكون م�ســــــدراً 

ول،  أو اقت�ســــــادياً يف املحل الأ أيديولوجيــــــاً ا ا

وامل�ســــــدر امل�سيطر للنزاع �ســــــيكون م�سدراً 

�سا�سية يف ال�سيا�سات  ثقافياً، واإن النزاعات الأ

العاملية �ســــــتحدث بــــــني اأمم وجمموعات لها 

ح�سارات خمتلفة و�سي�ســــــيطر ال�سدام بني 

احل�سارات على ال�سيا�ســــــات الدولية، ذلك 

اأن اخلطــــــوط الفا�ســــــلة بــــــني احل�ســــــارات 

�ستكون هي خطوط املعارك، �سيكون النزاع 

خرية يف  بني احل�ســــــارات هــــــو املرحلــــــة الأ

أراد  تطور النــــــزاع يف العامل احلديث«. واإمنا ا

�سل- اأن يعي�ص  »هانتغتون« -وهو اليهودي الأ

خرى،  الغــــــرب فكرياً �ســــــد احل�ســــــارات الأ

ف�ســــــّور العالقة بينهما عالقة ت�سادم وفق 

حتمية هــــــو يفرت�ســــــها، من اأجل اأن ي�ســــــع 

خ�ص اأمريكا- اأمام م�ســــــوؤولية  الغرب –وبالأ

م�ســــــتقبلية خطرية، بعد اأن �ســــــّخ�ص العدو 

خرى، ل  احلقيقي، واملتمثل باحل�سارات الأ

�سالمية. ويبدو اأن العدو  �سيما احل�سارة الإ

املفرت�ــــــص، بعد تفتت الحتاد ال�ســــــوفييتي، 
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وجد �رشورة لت�ســــــويغ ال�سيا�ســــــة العدوانية 

خر. للغرب �سد الآ

وتاأ�سي�ســــــاً على ذلك ا�ستبدل »هانتغتون« 

ال�سدام بلغة احلوار بني احل�سارات، لتبقى 

ال�ســــــعوب تعي�ص هاج�ص ال�ســــــدام املحتمل، 

وبالتــــــايل القبول مــــــن اأجل حفــــــظ النف�ص 

بال�رشوط التي تفر�ســــــها ال�سيا�سة املعادية. 

�ســــــول  وهكــــــذا جند عندمــــــا نقارن بني الأ

والغربية،  �ســــــالمية  الإ للح�سارتني  الفكرية 

اأن احل�ســــــارة الغربيــــــة ح�ســــــارة عدوانية 

ترف�ص وحــــــدة اجلن�ص الب�رشي وتتعاىل على 

خر  خــــــرى، وتعتقد اأن الآ نّديــــــة الثقافات الأ

طراف الذيــــــن ينبغي اأن يدوروا حول  هم الأ

املركزيــــــة الغربيــــــة، ويقتدوا بــــــه يف التطور 

احل�ســــــاري كما يعتقدون به لتطوير الواقع 

العلمي والتقني لهم.

�سالم  وبهذا يت�ســــــح البعد احل�ساري لالإ

ن�ساين ملا يختزن من  وتفوقه على ال�سعيد الإ

ة، ترف�ص التعامــــــل على وفق قيم 
ّ

روح خــــــري

لي�ســــــت اإن�ســــــانية، فاحلوار �سجية احل�سارة 

خر  �ســــــالمية، والنفتــــــاح على ثقافــــــة الآ الإ

أبها. دا

¥µ
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اأديب وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁

ò

ُرهاب احلرية 

عرب حرية الُرهاب

❁
منري احلافظ

تعددت ال������ر�ؤى )instights( يف دالالت مع������اين احلرية، من بدء تاريخ 
نا�س������ي، فنظ������رة ت������رى اأن �اأد احلرية، هي عملي������ة اإرهاب مذهل 

الوعي االأ

نا�س������ية التي ت�س������بط �سلوكنا  بحد ذاتها، �اأن يف مقتلها، اإلغاء بائ�س للقيم االأ

أنه������ا عملية خال�س بحد ذاتها من  الغريزي »الوح�س������ي«، �ر�ؤية تنظر اإليها، ا

نا�س������ية،  حرية الُرهاب الت������ي متار�س طغياناً يتجا�ز حد�د حقوق احلياة االأ

 ،)nihilistic( ر�ؤي������ة تنظر، اأن ال حرية يف حياة حمكوم������ة بقدرية العدمية�
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وروؤية تنظ������ر اإىل اأن يف املوت، حرية  الروح 

من حمكومية اجل�صد، ومن خوا�صها التعايل، 

عظم، وروؤية  أو تتحد باخلالق الأ كي تندمج ا

أنها جت�ص������يد حقيقي للقيم  تنظر اإليها على ا

اجلمالي������ة الناظم������ة حلياة مثالي������ة نبيلة.. 

ن�ص������ان حمكوم بعماء  أن������ا اأرى، اأن الإ اإل������خ، وا

احلياة التي حتدُّ من حريته الكونية، ب�صبب 

أنه، اخلولق  حمدودية مكّونه البيولوجي، بيد ا

يحكم ذاته خ������ارج حمدوديت������ه البيولوجية، 

أنه عرب تطور الوعي، خ�ص������ع ملحكومية  اإل ا

عماء النف�س وجت�ّصد ذلك، حينما �رشع يقّيد 

حريته بتعاليم وقوانني وحمّرمات ومقد�صات 

أ�ص������طورية، حال������ت دون انطالقة وعيه نحو  ا

حري������ة حقيقية متوازنة م������ع عامله املحيط، 

م������ن طرف، وعدم متّكنه  الفلتان من اأغالل 

قيود الده�ص������ة البدائية، واملوؤ�صطر الثقايف، 

واملعتق������د الغيبي، واملحّرم الفرتا�ص������ي، من 

ألغى قيمت������ه، من حيث،  ط������رف اآخر، مم������ا ا

أنه قادر  اعت������داده باأنه اأرقى كائن عاق������ل، وا

على التكّيف بحرية مع عامله املعيو�س، بيد اأن 

اإلغاء احلرية عرب هذه الرتهانات، يغدو اإلغاًء 

ن�ص������ان القادر على ممار�صة حريته  ملاهية الإ

أنه يف هذه املحكوميات،  بجمالية فائقة، اإل ا

ي�صوق نف�ص������ه نحو �صذوذ موؤمل يف جلِّ اأمناط 

التعام������ل مع اأقرانه من الب�������رش، من ناحية، 

وبينه وبني الواقع، من ناحية ثانية، ومن حيث 

ل يدري، انربى ينتزع القيمة ال�سامية ملعنى 

نا�سية،  احلرية املتاأ�سلة يف اأعماق فطرته الأ

أنوار  ولعلي اأرى، اأن دعاة التعتيم يف حجبهم ا

احلريــــــة، كانوا يبغون مــــــن خلفه، دون اأدنى 

ريب، جتهيــــــاًل ُملّفعاً بهالت التخويف، وقد 

�ســــــاد هذا العتقاد، يف املناهج ال�سيا�ســــــية 

املهيمنة على ثقافة اجلماهري، وروح القوانني 

املُلزمــــــة لتنظيم احلياة املدنيــــــة واجلزائية 

والتقاليــــــد الجتماعية املرعية، املتج�ســــــدة 

على، و�سبط التعامالت  نا الأ يف �ســــــلطة الأ

أن�ساق  بداعية يف ا القت�سادية، والتجليات الإ

الوعي الروحي، والثقايف، وحمتويات الرتاث 

�سطورية. وباملنا�سبة، حتى  دبيات الأ ل�سائر الأ

الديانــــــات، وعلى خمتلــــــف تعاليمها، توخت 

بعث اخلــــــوف يف الدخائــــــل لتحقيق حاجة 

التوازن مع العاملني الداخلي واخلارجي. 

أبرز  اأزعم اأن اخلوف من العدم، هو من ا

نا�سي، اأماًل يف  الدوافع التي منحت الوعي الأ

 )mystery( بعثه بعد العدم، فذا هو ال�رّش

ال�سفاف الذي �ساغل الوعي، وارتقى به اإىل 

لزوميات يقينية مقد�سة، اأي، تتوىل النواظم 

خالقيــــــة وظيفــــــة نــــــزع هواج�ص اخلوف  الأ

من هول العــــــدم، وكاأن بها نوامي�ص ُم�رشِعنة 

للخوف، وعلى اأمل اأن تتقبل النف�ص املهزوزة 

حتميــــــة )indeterminacy( املوت الذي 

مل يف النف�ــــــص الب�رشية املذعورة،  يبعــــــث الأ
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عظم،  ن تبعث مــــــن جديد للقاء بارئها الأ ولأ

أهــــــم م�رشعنات ما  ولعل احل�ســــــاب، هو من ا

بعد نهاية احلياة. 

خر  اإن عــــــدم النفتاح الثقــــــايف على الآ

أ   ك�سينولوجي« )xenologic(، واتباع مبدا »الإ

لية  »التفكيكية« هو رهاب للحرية، وتعطيل لآ

التثاقف احلر بني النا�ص على هذا الكوكب، 

وهنــــــا مُيار�ُص الُرهاُب احلرية املفتوحة دون 

قيــــــد عرب حريــــــة الرهاب، فيت�ســــــّيد القرار 

دون رقيب اأو ح�ســــــيب، ويحقق اأغرا�سه عرب 

�ســــــلطان الُرهاب يف زحمة مفاهيم احلرية 

وعدمها، وقــــــد ل يوجد مفهــــــوم ما ندعوه 

باحلريــــــة باملعنى الواقعــــــي، واإمنا هي قيمة 

أو  ا
ُ
افرتا�ســــــية يف زخم امل�رشعنات التي حتّد 

أو تعطل معنى احلرية احلقة، ول ندري  تلغي ا

ما اإذا كانت احلرية خطاباً ُملفقاً ت�ستخدمه 

نا  فئــــــات قليلة من الطغــــــم املتنفذة لـــــــ )الأ

الَقيومية(* على �سواد النا�ص من املجتمعات 

الب�رشية املغلوبة على اأمرها، غايتها حتقيق 

م�ساحلها الذاتية، ومن غري املعقول اعتبار 

حرية الرهاب  حرية مبعناها العادل، واإمنا 

هي قمع وا�ســــــتالب وتعتيم، واأح�سبها، اأحد 

ألــــــوان  »النفالتية« املفتوحة على �ســــــادية  ا

ُمقِززة، تتناق�ص مع مفهوم القيمة الأخالقية 

ال�سامية. 

اأعتقــــــد، ما اأن يتكــــــّون اجلنني يف عماء 

الرحــــــم حتى يفقد حق احلريــــــة، واأن عماء 

احلياة التي يعي�سها الكائن املولود على هذه 

الب�ســــــيطة، وانحداره بال�ــــــرشورة اإىل عماء 

املوت »القرب« هو فقدان حلريته، واأن جّل ما 

تتم ممار�ســــــته على هذا الكائن من مفاهيم 

�سابطة وم�رشعنات وتعاليم، هي ثوابت حتّد 

من حريته، ول�ست اأدري ما اإذا كانت، حرية 

رهاٍب للحرية بذاتها؟!. 

ال�ســــــهوة  ثمــــــرة  اأن قطــــــف  اأعتقــــــد  ل 

»التفاحــــــة« يف جنــــــة اخللد، كمــــــا وردت يف 

�ســــــطورية، تنــــــدرج حتت مفهوم  أدبياتنا الأ ا

رادي  احلرية املطلقة يف ممار�ســــــة الفعل الإ

للكائــــــن الفردو�ســــــي، واأن تف�ســــــرينا لواقعة 

الطرد من اجلنة، هــــــو فعل ق�رشي »عقاب« 

أنه ل توجد  لهية، واأزعم، ا رادة الإ �ســــــاءته الإ

يف جنة اخللد ما ندعوه بال�ســــــهوة »غريزة« 

اللذة اجل�ســــــدية، ول حمّرم، مــــــن حيث، اأن 

اجل�ســــــد والروح عن�رشان م�سونان خالدان 

فيها، ومن املعلوم، اأن الف�سيل قيمة اإطالقية 

ل تعــــــِرف ال�رشعة يف بــــــرزخ الفوق، وتتجلّى 

خ�ســــــائ�ص اجلنة بكينونــــــة ذات فرادة حرة 

طالقــــــي، ل تقابلها كينونة  مفتوحة على الإ

أخــــــرى، ول نظرية -»مثيلة«-  ول نقي�ســــــة  ا

لها، اأوما يخالفهــــــا من الوجهةاملقابلة، على 

اعتبــــــار اأن خالق الكونية قــــــدرة مفتوحة ل 

أو زمانية لها، ولكن  حدود عقلية اأو مكانية ا
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وقوع اخلطيئة بذاتها، �سّكلت وجه 

اختالف حمدود، ناق�ص الطالقي 

يف اجلنة العليا، اإذاً خطيئة ال�سهوة، 

�سكلت انتقالً ق�رشياً مقابل احلرية 

املطلقــــــة، ون�ســــــتخل�ص مــــــن هــــــذا 

لهية، ثمة مقولة، تف�سح  رادة الإ الإ

عــــــن اأن ال�ســــــهوة، غريزة انت�ســــــاء 

رادة املطلــــــق، وبالتــــــايل  خمالفــــــة لإ

ُمقيدة باأ�سفاد »املحّرم« الذي ينزع 

عن الكائــــــن حرية فعل املدن�ص، اأي 

الكف عن ممار�سة دافع »ال�سهوة«، 

ومن هنا باتت الــــــروح وجهاً ميتاز 

طالقية التي  بخ�سو�سية احلرية الإ

تت�ســــــاعد نحــــــو العالء، واجل�ســــــد 

الحتبا�ص  بخ�سو�سية  ميتاز  وجهاً 

طالقــــــي )obolition( الــــــذي  الإ

�ســــــفل، ومــــــن هنــــــا برزت  ينحــــــدر نحــــــو الأ

مفهومية لها وجهان مت�ســــــادان، حرية طهر 

املقد�ص املنفتح، وحرية عهر املدن�ص املنغلق، 

ــــــَل املدن�ــــــص )profanely( يف �ســــــفة  ومتّث

أثقال اخلطيئة التي حملها الكائن ال�سماوي  ا

أبناء  اخلطاء، وتعاقبت على حملها �ســــــاللة ا

»اآدم وحواء« ومعاناتهم وح�ســــــة حميط عماء 

احلياة الدنيا ال�سائرة اإىل وح�سة عامل عماء 

املوات.

ل مندوحــــــة، اأن البحث عن اخللودية يف 

مال التي  عامل عماء املوات، هو �رشب من الآ

تنــــــزع اإليها النف�ص الوثابــــــة لتحقيق احلرية 

طالقية، وهي ما ندعوها يف تف�ســــــرياتنا  الإ

وحتليالتنا، البحث عن العودة اإىل الفردو�ص 

مال، ياأتي نتيجة منطقية  املفقود، ومن�ساأ الآ

من ظاهرة التحــــــّول الرتاجيدي الناجم عن 

حمــــــاأة ال�رشاع بني ما هــــــو مقد�ص ومدن�ص، 

نكــــــى من هذا، مل يقف ال�رشاع عند هذه  والأ

أ�س�ست  الظاهره، بل ا�ستفا�ست عنه تقاليد، ا

انتقــــــالت »عقديــــــة يقينيــــــة« عكفــــــت على 
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ا�ســــــتعادة حرية العالء املفقودة، وميكننا اأن 

منيز بني وجهني للحرية على النحو التايل: 

ة تبحث عــــــن العالء يف 
ّ

- حريــــــة خــــــري

لهية. رادة الإ ممار�سة املقد�ص، متقيدة بالإ

- حرية �رشيرة تبحث عن ال�ســــــهوات يف 

ممار�سة املدن�ص، متقيدة باإرادة   ب�رشية. 

اإن هذا ال�رشاع الذي ي�ســــــتقطب الذات 

الب�رشيــــــة يف وجهيها، قــــــد راأى فيه البع�ص، 

حرية ال�ســــــيطان يف فعــــــل املدن�ص، وعبودية 

لــــــه يف فعل املقد�ص، ول ي�ســــــاور ال�ســــــك  الإ

أحــــــداً، يف اأن احلريــــــة العبوديــــــة بني تلك  ا

ن�سان، هي اإحراج  القوتني اللتني تتجاذبان الإ

لهي، وك�ســــــف �ســــــافر عن �رّشانية  للوعي الإ

متخلقاتــــــه، بل يتم تربير هــــــذا، بذريعة  اأن 

لَه من مثل تلك  املوات اأو احل�ــــــرش، يُجنُب الإ

رباكات.  الإ

اإذا تعمقنا يف حتليلنا خل�سائ�ص احلرية، 

جنــــــد اأن قيود املحــــــّرم، جمرد �ســــــعور حاد 

بالغرتاب، واأما التجلي يف اإ�سباع الروح من 

جمــــــال العالء، بغاية التحــــــرر من قيود قبح 

مكان الدخول يف حالة الطهر، هي  اجل�سد، لإ

حالة، تبقى �ســــــمن �سوابط الرتهانات التي 

نا الجتماعي«  أو »الأ لهــــــي« ا نا الإ متثــــــل »الأ

ونت�ساءل حيناً، مل ل نعترب املوت، حترر الروح 

من اآ�رشية ال�ستعباد مل�سيئة العدم؟

اإن ثقافــــــة العــــــدم، هي ثقافــــــة اخلوف 

دنى حرية،  املحايث للوعي الغرتابي الفاقد لأ

واإرادة يف اتخاذ قرار يحدد فيه مرت�ســــــمات 

امل�ســــــري الب�رشي يف عــــــوامل الرتهانات التي 

ير�سف حتت ق�رشياتها العبودية. 

ن�سان  كثري من املُ�سوغات التي يُ�رشعنها الإ

عن اأحقيته يف احلرية، ت�سطدم مبوانع من 

قيم الثابت، ولكنه يفقد جراء هذه امل�سدات 

عنا�رش التعامل وال�سوية واملحايثة مع الواقع، 

خا�ســــــة، حني ينكفئ على ذاته، ويتبع نوازع 

ا�ستهاءاته اجل�سدية، وحينها ينح�رش التفكري 

يف �ســــــيئية اجل�سد، ويهمل ان�ســــــياب هيولة 

الــــــروح، وبذات الوقت يتجــــــرد عن امتالك 

مقومــــــات التجلّي يف تنامي الوعي اجلمايل، 

كي يت�سنى له الولوج يف حالة من ال�سفاء اأو 

آلية العقل، ويكفها  الطهر، وبهذا يتم تعطيل ا

نا املتجلية يف اإجنــــــاز املكانة  عن تنميــــــة الأ

التي يتوق اإليها العقل املت�ســــــظي املتطلع اإىل 

حتديد موقعه بو�سفه مركزاً للوجود. 

دبيات الروحيــــــة واخلطابات  جــــــاءت الأ

والتعاليم  �ســــــطورية  الأ ن�ساق  والأ القد�ســــــية 

التوحيديــــــة   حت�ّص علــــــى اجتناب املدن�ص، 

وهي حقيقة ترتقي يف نظري اإىل م�ســــــاف 

أنها  القيــــــم اجلمالية ال�ســــــامية، مــــــن حيث ا

أ�سكال مظاهر طقو�ص الُرهاب  تك�ســــــف عن ا

يف ثوابت املقد�ص، وتف�سح عن فل�سفة عميقة 

الروؤية، مبتغاها، لي�ص الوجود حالة انت�ســــــاء 
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أو امتالء ح�ســــــي اأو ج�سدي »دافع اإيرو�سي«   ا

كونه، حت�ســــــيل حا�ســــــل للتكويــــــن الغريزي  

»البيولوجي« التي تت�سف بها طبيعة الكوائن 

احلّية، واإمنا هو حالة امتالء روحي، تتطلبه 

حلظــــــات الوعي املتجلّي معرفياً، ول يتوافر 

اإل عرب البحث، واقرتاء، وا�ســــــتخال�ص القيم 

اجلمالية الناظمة حلركة الوجود، وت�ســــــبح 

املعرفــــــة امتالءاً روحياً متحــــــرراً من اآ�رشية 

اجل�ســــــد، وهنــــــا يرتقي العقل اإىل م�ســــــاف 

الطهــــــر، الذي ي�ســــــكل بدوره قيــــــم الثوابت 

املقد�سة، وتُربي معرفة الطهر الروحي على 

أو  مبــــــادئ اأكرث حترراً من روا�ســــــب الرهاب ا

اخلــــــوف يف مواريثها الثقافيــــــة وتقاليدها 

العبادية.

أو  أو التعاليــــــم ا ل اأعتقــــــد اأن املبــــــادئ ا

القواعــــــد الأخالقية امل�ســــــبقة الوعي التي 

ــــــد الرهــــــاب العدمي، قــــــادرة على وعي  توّل

القيم الناظمة خل�سائ�ص الوجود، والرتقاء 

بالعقل، اأماًل يف اإدراك معنى احلرية املنفلتة 

أوبغاية النفاذ اإىل  من عقال كتل ال�ســــــيئيات، ا

خ�سائ�ص ال�سيئيات، وجماع القول، اإّن نازع 

ال�ــــــرش، امتالء ا�ســــــتهائي يتبــــــع دوافع عماء 

اجل�ســــــد، واأن الف�ســــــيلة امتالء قيمي يتبع 

دافع الــــــروح املتحررة من عمــــــاء الغرائز و 

يرو�سية«.  »اللذة الإ

أو نطالب  قيل اإّن احلرية التي نن�ســــــدها ا

بهــــــا، هــــــي حرية التحــــــرر مــــــن اندفاعاتنا 

الغريزيــــــة، وال�ســــــيطرة على مــــــا تتحلى به 

أنه ل  نا�ســــــية فينا، واأرى، ا الروح والنف�ص الأ

ن�ســــــان من دوافعــــــه الغريزية  ياأتي خوف الإ

الفطريــــــة، ول من غرائــــــز الطبيعة العمياء 

فح�ســــــب، واأن ما يخ�ســــــاه، هو مــــــن الغرائز 

ذات املن�ســــــاأ املادي التي تنتجها احل�ســــــارة 

أو كما �ســــــماها »رينيــــــه هويغ«  ومدنيتهــــــا، ا

»الغرائز ال�سطناعية«. 

ل�سنا بحاجة اإىل فل�سفات مغرقة مبفاهيم 

احلرية، ول بتعدد �ســــــورها وميادينها، نحن 

بحاجــــــة اإىل احلرية من عبودية احل�ســــــارة 

املادية التي تغّل الروح، وحتّد من انطالقتها 

يف رحيب قدرها املفطــــــورة عليه، ول نعنى 

بحرية الغريزة، واإمنا بـ »غريزة احلرية« ول 

»حريــــــة الرغبة« واإمنا »رغبــــــة احلرية« ول 

»حرية ال�سهوة« واإمنا »�سهوة احلرية«.

الغرائز بطبيعتها طاقة »بيولوجية« غري 

قابلــــــة للكبــــــت، وقد بداأت تظهــــــر احلالت 

الحتجاجية للغرائز عندما �سعر الوعي، اأن 

خطــــــر »النفالت« الغريزي، يوؤثر على منط 

العالقات البدائية، وبداأت انزياحاته تتمدد 

خارج اأطــــــر املعايري املُعقلنة، وت�ســــــكل قلقاً 

على دميومة الكفاح من اأجل حتقيق م�رشوع 

ن�ســــــان املتحرر مــــــن دوافعه الوح�ســــــية،  الإ

ون�ست�ســــــف مــــــن ذا، اأن اأول �ســــــعور عقالين 
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ن�سان، هو اأول معيار كابت  �سابط حلماية الإ

لظواهر النزياحات، ونتفق مع »بول ريكور« 

بقولــــــه: »اإن الرغبات ترتكنا دون حماية« ول 

اأعتقد مبا �سّوره لنا »فرويد« اأن الوعي ذاته 

أنه عند كبح  هو هدف الغرائز النف�ســــــية، وا

أو الدوافع الغريزية ي�ســــــبح الفعل  الرغبات ا

غري واعٍ . 

أّدعــــــي، وهــــــذه حقيقــــــة ل لب�ص فيها،   وا

نَّ الطاقتــــــني الغريزية والنف�ســــــية، مكّونان 
أ ا

أنهمــــــا متطابقان  داء، بيــــــد ا خمتلفــــــان يف الأ

أنهما مكّونان  يف البنــــــاء الفطري للــــــذات، وا

قبل الوعي الكابت، بو�ســــــفهما ذات طبيعة 

تلقائية ل يتدخل الوعي »العقل« يف ممار�سة 

أجــــــل، نحن نتفق  أداء الفعــــــل الغريزي. ا أو ا ا

مع قــــــول »هو�ــــــرشل«: »اأن كل عملية واعية، 

هــــــي وعي ل�ســــــىء مــــــا« ولكننــــــا ل نتفق مع 

»فرويــــــد« حني اعترب: »اأن من�ســــــاأ الوعي هو 

هدف الغريــــــزة ووليدهــــــا ال�رشعي، وحيث 

أو فعله عند كبح ن�ســــــاط  تبطل قيمة الوعي ا

أو الغريزة«. هذه نظرة غري �سمولية،  الرغبة ا

أُحادي  كونهــــــا تنظر اإىل الطاقة مــــــن جانب ا

أراهــــــا روؤية منغلقة قيا�ســــــاً مبا  اإطالقي، وا

اأف�ســــــح عنه »هو�رشل«، ويتبني، اأن »فرويد« 

يحــــــدد يف روؤيتــــــه، اأن كل خــــــوف، هو وعي 

غريــــــزي غري قابل للتف�ســــــري من قبل العقل، 

أو قّوامة  أنوية مت�ســــــّيدة ا أية ا ويتبدى لنا، اأن ا

أو كابحة لالنزيــــــاح الناجت عن خرق الرغبة  ا

نوي من  أو الغريزة، تظهر الرهبة، فرهبة الأ ا

أو  النزياح بو�سفه رقيباً، يزاول مهمة الكبح ا

الكبت، فيح�سل الت�ساد بني وعي اخلرق يف 

ممار�ســــــة النزياح الغريزي من قبل الذات، 

ووعي الكبح يف ممار�سة القمع الغريزي من 

نوي.  قبل الأ

أنوية، هي تاريخ وعي  أية �سلطة ا اإن تاريخ ا

الرغبة، وال�سلطة دائماً غري مرغوب فيها من 

قبــــــل الذات،، كونها قوة كابحة للرغبة، ومن 

هذه ال�سدّية، تربز ظاهرة الرهاب، والتاريخ 

 ،)shoocking( حافظة مرتعة بال�سدمات

أُطلــــــَق عليها بـ »الذاكرة ال�ســــــدمية«،  وكما ا

جيــــــال تتناقــــــل ذاكــــــرة الرهاب  وظلــــــت الأ

أو الذاكــــــرة ال�ســــــدمية املكّونــــــة من جملة  ا

نوية  ال�سوابط الكابحة، ومل تن�ساأ ال�سلطة الأ

ومن �سمنها �ســــــلطة الذات على نف�سها، اإل 

للحد من غلــــــواء الغريزة الفطرية، ونرى اأن 

رواء، هو رغبة،  أو الإ كل ما يتجاوز ال�ســــــبع ا

وكل رغبة تخ�ســــــع ل�ســــــلطة كابحــــــة حكماً، 

وبالتــــــايل تتكّون ذاكــــــرة الرهاب من خمازين 

الرغبات املكبوتة. 

اإن الوعــــــي لالنزياحــــــات اجلانحة طّور 

أنوّية  حكام العقابية العنيفة اإىل اأخالقية ا الأ

اأرقى، وهو ما دعاه »ريني جريار«بـ »التعوي�ص 

القربــــــاين« بقولــــــه: »يف عمليــــــة التعوي�ص 
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القرباين- يف ا�ســــــتقطاب العنف يف �سحية 

.
)1(

خرين«  واحدة تكون بديلة عن الآ

ن�ســــــاأ العنف من نــــــزوع الرغبة، والرغبة 

وعي م�ساف على الغريزة »الفطرة«، ولي�ص 

اإكمالً لها، وت�ســــــكل العنــــــف تاريخياً نتيجة 

ن�ســــــان  �ســــــدمة كابــــــح ما بعــــــد الوعي، والإ

البدائــــــي ل يعرف معنى العنــــــف، فهو كائن 

أمــــــام املخاطر، ول  �ســــــاكن مذعور انهزامي ا

يعرف املغامــــــرة، وذلك ب�ســــــبب عدم متلّكه 

الذهنية املدركة لعاملــــــه، ول نتفق مع نظرة 

»ريني جــــــريار« قولــــــه: »اإّن العنف كان على 

 .
)2(

ن�سان«  الدوام فطرياً يف الإ

لكنــــــه كان ميار�ص العنــــــف عند احلاجة 

التــــــي تدفعه غريزياً كي يقتات، ولي�ص نزولً 

أو الوح�ص،  عنــــــد الرغبة، فاحليوان ال�رش�ص ا

مُيار�ــــــص العنف عندما ي�ســــــعر بخطر يهدد 

أو نتيجة جلوعه، وبالتايل هو غري واع  حياته ا

ن�سان الذي ميار�ص العنف،  ٍ ل�ســــــلوكه، اأما الإ

فهو كائن واعٍ  ل�ســــــلوكه اإزاء اأي خطر يهدد 

حياتــــــه وممتلكاتــــــه وحقوقــــــه، ومعظم هذه 

املخاطــــــر، تنهال عليه من خارج ذاته، ولهذا 

يُعترب العنف ال�ســــــادر عن �سلوكه، حالة غري 

أو متاأ�سلة فيه قطعاً.  فطرية، ا

اإن عاملنا ين�ســــــاق وراء �ــــــرشورات متليها 

حرية الرغبة وال�ســــــهوة والغريزة، بو�ســــــفها 

حتميات طبيعية، هكذا خالها العقل املحكوم 

بعبوديــــــة ال�ــــــرشورات الغريزيــــــة، وناأى عن 

�سطاآن احلقيقة املتج�سدة يف حرية النعتاق 

من اأغالل ال�ــــــرشورة اجلربية، والرتقاء اإىل 

�ســــــفاء الروح املجــــــردة من عوالق فو�ســــــى 

الغريزة.

اإن الختالف �رشورة حتتمها مقت�سيات 

احليــــــاة، بق�ســــــد املحافظة علــــــى دميومة 

ول، اجلمال  ال�رشاع بني متناق�سني، مُيثل الأ

ــــــنة  الفا�ســــــل، والثاين، القبح الرذيل، واأن �ِس

احلياة، هي اأن اجلميل كامل م�ســــــون، واأن 

القبيــــــح ناق�ص معــــــدوم، وبال�رشورة، ترجح 

كفة ميزان م�سونية الطهر الفا�سل على كفة 

عدمية العهر الرذيل. 

أ�سبقية  �سغلت الفكر الفل�سفي مو�سوعة ا

بداع على  أ�سبقية الإ أو ا بداع، ا احلرية على الإ

احلريــــــة، وبرز تياران متباينــــــان يف الطرح، 

فخال واحــــــد منهمــــــا، اأن توفــــــري مقومات 

بداع  احلرية، ت�ســــــاهم يف تفجــــــري جتربة الإ

خر،  ن�ســــــان، وخال الآ اخلــــــالق، وتنه�ص بالإ

بداعية، وحدها التي تخلق  اأن املنجــــــزات الإ

منظومــــــات ثقافيــــــة واأخالقية، ت�ســــــاهم يف 

أينا، لتوجد  حتقيق جتربة احلرية احلقة، ورا

أ�سبقية البي�سة  أ�سبقية جتربة على اأخرى )ا ا

علــــــى الطائــــــر( واإمنــــــا، تتــــــالزم التجربتان 

وت�ســــــريان  يف خطــــــني متوازيــــــني، ولغنى 

خرى، واجلدير ذكره،  لواحدة  منهما على الأ
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عانى العقل احلداثــــــي عرب مراحل تاريخية 

خمتلفة يف �رشاعه من �ســــــعوبات رهيبة يف  

حتقيــــــق احلريــــــة دون ثمن، مــــــن جهة، كما 

يديولوجيات،  هي احلــــــال يف الثــــــورات والأ

كما ُقّدمــــــت على مذبح احل�ســــــارة قرابني 

مــــــن املنجزات الهائلة لنيل احلرية، من جهة 

أخــــــرى، ومثلما هو احلال يف التقدم العلمي  ا

وال�سناعي والتكنولوجي منذ ع�رش النه�سة، 

الذي مل يُ�سفر عن �سيء ميكن ح�سابه، ارتقى 

ن�ســــــانية اإىل م�ســــــتوى الطموح، بل زادت  بالإ

�ســــــوؤونه وق�ســــــاياه تعقيــــــداً، وخلقت عنده 

أتفق  هواج�ص من م�ستقبل ينذر بال�سوؤم، ول ا

مع مقولة منقو�ســــــة لـ »فريدريك �ســــــيللر«: 

»لن متنح احلرية للب�رش اإل عندما ي�ســــــريون 

قادرين وجديرين بتكوين دولة العقل نتيجة 

 
)3(

ثقافتهم اجلمالية«.

ن�سان حلاجات الطبيعة،  حينما ارتهن الإ

مل يكن حــــــراً يف اختيــــــار منجزاته ك�رشورة، 

بل كانت احلاجة حرة يف اختيار م�ســــــاراته، 

وحتــــــى م�ســــــريه، ونتقارب مع »�ســــــيللر« يف 

قولــــــه: »قذَف به اإكراه احلاجات اإىل داخلها 

قبل اأن يكون قادراً على اختيار هذا الو�سع 

)4(
بحريته«. 

 حــــــاول العقل اأن يتحــــــرر من حمكومية 

احلاجــــــة، وفقــــــاً لقيم جماليــــــة، تعد مبثابة 

قوانني عقالنية �سابطة، توفر له ف�سحة من 

احلرية، وتخلّ�ســــــه من اأزماته واأزمَة نف�سه، 

فتمــــــرد وثار علــــــى رهاب احلاجــــــة، وعلى 

العقل الت�ســــــلطي لـ »القيومية« املتحكمة يف 

مقدراتــــــه، غري اأن هذا ال�ســــــلوك احلداثي، 

قذف به اإىل خارج احلاجة، ولي�ص اإىل داخلها 

-على حد قول »�سيللر«- ومل تكن لديه قدرة 

الختيار احلر يف حتقيق �سلطته الأخالقية 

أو اأمنه، هو ذا بالفعل  أو �سعادته ا اأو اجلمالية ا

�ســــــداد الذي تَخلقه العقل بخطيه  �رشاع الأ

املتعاك�ســــــني، ولي�ص بخطيه املتوازيني، وهذه 

�ســــــورة من �ســــــور البوؤ�ص الرتاجيدي للعقل 

احلداثــــــي، ونحــــــن نعيب على هــــــذه الروؤى 

املزدوجة يف �ســــــلبيتها، يف حــــــني كان ينبغي 

اأن تكون مزدوجــــــة يف اإيجابيتها، ول نعتقد 

ن�ســــــان  اأن احلرية وحدها قادرة على بناء الإ

اجلمايل، وتبّني اخلال�ص املح�ص، وين�سحب 

أو ال�ســــــلوكيات  ال�ســــــاأن نف�ســــــه على الطباع ا

الب�رشية بحديها الـ )فطري - مكت�ســــــب( يف 

أن�سنة الفعل، تُرى،  مو�سوعة دور احلرية يف ا

ن�ســــــان وحاجته  هل يح�ســــــل التوافق بني الإ

يف الطبيعــــــة عن طريق غريزتــــــه الفطرية، 

رغم التغريات املكت�ســــــبة؟، اأم هنالك ت�ساد 

بــــــني ما هو دافــــــع غريزي يخ�ســــــع للحاجة 

أم يتبدل الفطري مع طلب  ك�رشورة حتمية؟ ا

احلاجة املكت�سبة؟ اأجل ل غنى للفطري عن 

ن�سان عن حاجته، ولي�ص  املكت�سب، ول غنى لالإ
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خر، فكالهما  أ�ســــــبق على الآ هنالك ما هو ا

يخ�ســــــعان لوحدة متالزمــــــة، وتغدو احلرية 

بهــــــذا الن�ســــــجام املتبــــــادل فعــــــاًل اأخالقياً 

بال�رشورة، وتف�سح عن وحدة العقل اجلمايل 

املجــــــرد من نوازع اخلوف جتاه امل�ســــــري يف 

كال احلالتــــــني، الثبات الفطــــــري، وحتولت 

ن�ســــــان اجلمايل، واأح�سب  املكت�ســــــب عند الإ

أدنــــــى مرية، اأن احلرية احلقة، ت�ســــــنُع  دون ا

يف دواخلنا اإن�ساناً جمالياً فا�ساًل، ولكن لي�ص 

أ، اأن ما ت�سّنه الت�رشيعات والقوانني  على مبدا

نظمة القت�ســــــادية والتقاليد الأخالقية  والأ

يديولوجيــــــة، هــــــي واجبات  والنظريــــــات الأ

ن�سان، يف  ُملزمة ل�ســــــمان حرية و�ســــــعادة الإ

الوقت الذي ي�ســــــعر باأن هذه امل�سنات، قيود 

ُملزمــــــة حتّد من حريتــــــه الداخلية، ويرتهن 

لتوجهــــــات اأحكامهــــــا، وهذا ما نلم�ســــــه يف 

كثري مــــــن تقاليدنــــــا الروحية واحل�ســــــارية 

التي تفر�ص علينا اأمناطاً اأخالقية، ن�ســــــقط 

اأحكامنا وتقاليدنا و�ســــــلوكياتنا احلرة على 

نكى مــــــن ذلك، اأن  اإرادتهــــــا امل�ســــــتبدة، والأ

أ�ســــــده بني  �رشاعاً حمتّداً ليزال قائماً على ا

أ�ســــــطورة البدء املقد�ص  النزوع الروحي منذ ا

حتى اللحظة، و�ســــــبق اأن تعر�ستا اإىل العزل 

والنف�ســــــام الذي ح�ســــــل بني تعاليم الدين 

حــــــكام الزمنية  كقوة روحيــــــة »متعالية« والأ

كقوة ماديــــــة »دنيوية« تُرى، هل احل�ســــــارة 

املادية متنحنا احلرية، وتعو�ســــــنا ما فقدناه 

مــــــن جتليات روحيــــــة وعرفانيــــــة ويقينيات 

قد�ســــــية؟. ل اأعتقد ذلك، فمــــــا زال العقل 

يتخبط يف غيه، ومن املالحظ، كلما تقدمت 

احل�ســــــارة ومدنيتهــــــا، ازدادت روح امتالك 

احلاجــــــة املقرونة بالدوافع الوح�ســــــية دون 

مر الذي  أزمَة النف�ــــــص، الأ �ســــــوابط  تعِقُل ا

يجعل من القوى الروحية والدينية، اأن تتخذ 

مواقف �سدية اإزاء ما تتعر�ص له من تدمري 

بنية الروحية الداخلية، فيزيد من ثباتها  لالأ

وتاألقها وحمافظتها على تقاليدها جتاه هذا 

النفالت الع�سوائي لغريزة املدنية العمياء. 

وها نحن ن�سهد �رشاعاً بني حرية التعددية 

وحرية الوحدة يف خ�ســــــم النت�سارات التي 

واملعلوماتية  التكنولوجيــــــة  العلــــــوم  حتققها 

وغزو الف�ســــــاء والتقانات املختلفة، اأي بني 

التفريــــــق والتبعي�ص، وبني الدمج والتوحيد، 

ووقــــــوع الب�رشيــــــة يف متاهــــــات الثقافــــــات 

املتعددة. 

�رّشعــــــت »العوملة« لنف�ســــــها قانون حرية 

دمج املتعــــــدد الذي ينم جوهره عن، عبودية 

ا�ستبداد الفكر ال�سمويل الالمنطي، واإخ�ساع 

الب�رشيــــــة للواحدية العوملية التــــــي تّدعى بـ 

»الوحدة الفا�سلة« يف بناء عامل جديد، يقول 

ن�سان الذي �سكلته  »�ســــــيللر« -بت�رشف-: »الإ

املدنيــــــة، قلما ي�ســــــتعمل حريتــــــه.. وقانون 
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جمــــــاع يغــــــدو ا�ســــــتبدادياً �ســــــد الفرد..  الإ

خرية  وبالتــــــايل اأخمد ال�ــــــرشارة املتوهجة الأ

)5(
لال�ستقالل واخل�سو�سية«.

�سارت احلرية التي تتنطع بها »الهيئات 

القيومية« على م�سائر الب�رشية وح�ساراتها، 

غولً خميفاً، وعــــــدواً لدوداً لها، واإن التطور 

بحاث والكت�سافات العلمية وال�سناعية  يف الأ

بدافــــــع الرغبة يف بناء عــــــامل جديد كما يراه 

العقل احلداثي، يلغي كثرياً من الأخالقيات 

والروحانيات التي ترّبت عليها الب�رشية، فما 

هو البديــــــل الأخالقي للح�ســــــارة املعا�رشة 

ومدنيتها؟!. 

اإن فل�سفة احلرية تقوم على اإحالل حرية 

أخــــــرى، واإّن العوملة الندماجية  حمل حرية ا

)assimilation( للحريــــــات، هي العبودية 

الواحدية للف�سيلة املزعومة بذاتها، وَح�ِسبت 

هذه الفل�سفة، اأن احلرية وحدها التي متتلك 

القدرة علــــــى تغيريها وتطوير العامل، واأزعم، 

أنه ملن اأفدح اخلطاأ الت�سليم، باأن ثمة توافق  ا

أنه ما من  بــــــني احلرية واحلتمية، واأعتقــــــد ا

حرية ترتهن ملبداأ احلتمية، فاحلرية املقرونة 

بتجــــــاوز احلتميــــــات الرتهانيــــــة للنوامي�ص 

العقلية ال�سائدة يف اأجنا�ص الأخالقيات، هي 

البديــــــل اخلالق الذي مينــــــح النف�ص والفكر 

أرقــــــى مما هي عليه  حياة داخليــــــة ُمثلى، وا

يف عامليهــــــا الذاتــــــي »الداخلــــــي« والطبيعي 

أنهــــــا ل تنبذها خارج  »اخلارجــــــي«، واأزعم، ا

ذاتهــــــا، ول تنك�ــــــص داخل ذاتهــــــا، ففي كال 

احلالتني، وح�ســــــة للنف�ص، بل يتم و�ســــــعها 

يف عالقة �ســــــجالية تكاملية، وبذلك يتحقق 

مان.  النتقال من حالة الوح�سة اإىل حالة الأ

دبية  ل تبنــــــي التاأمــــــالت الفل�ســــــفية والأ

والفنية والروحية مدائن فا�ســــــلة كما تخّيل 

لباب، وح�سبي، كانت اأ�سغاث اأحالم،  اأويل الأ

ونفخة يف ف�ســــــاء هالمي، وخماييل �سابحة 

يف ذهنيات ممتدة، تُرّكب معماريات، وتنق�ص 

تزاويق جماليــــــة ذات فتون براقة للناظرين، 

�رشة، مبا تليق  وتن�ســــــج اأردية من احلريــــــة الآ

ببالط الف�سيلة، وتهفو النف�ص املق�سية اإىل 

ا�ســــــتحواذ فردو�ص املثال املحجوب، وتتقحم 

بال تــــــردد، لتُحطم برازخ العــــــالء، اأماًل يف 

الرتقــــــاء نحو �ســــــماوات احلريــــــة املاأمولة، 

والندماج العرفاين املتجلّي يف القوى العليا 

الطاهرة، اإنها اأطياف رومن�سية، يتعذر على 

مال ما دامت  ّطر حتقيــــــق هذه الآ
العقل املوؤ

طياف، حتكم  نوية القيومية« املتعددة الأ »الأ

نظــــــام الكونية كذات ب�رشيــــــة، وتهيمن على 

ثــــــروات ومقدرات الوجود املادية، وتر�ســــــف 

الذات »ال�ســــــيزيفية« املثقلة ب�ســــــخور القيم 

الفرتا�سية حتت �سطوة لعنتها.

 اأجدين اأتوقف عند جانب له من الدللة 

ما يثري التاأمل والت�ساوؤل )خطيئة اآدم وحواء 
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واخلروج نحو التيه الدنيوي، وبحث جاجلام�ص 

عن اأك�سري احلياة اخلالدة، و�سخرة �سيزيف 

لهية، �رشقــــــة برومثيو�ص للنار من  واللعنة الإ

لهــــــة اأماًل يف منح احليــــــاة الدفء  معبــــــد الآ

العميم، و�سلب الي�سوع املعذب عند ت�سفيهه 

تعاليم »القيومية الكهنوتية« ال�ســــــالة، وبعث 

حياء..اإلخ(. 
اأوزيري�ص لدميومة تنا�سالت الأ

هل من جدوى خال�ص ي�سمن اخلروج من 

لم وع�سف القيومية يف متالطمات  ع�سف الآ

حداث التاريخبة ال�ساخبة التي ي�سوغها  الأ

العقل »�سيناريوهات فجائعية«؟!، ولعلنا جند 

اأن اخلروج من عبثية التيه »التغريب« يتوقف 

أ�ســــــفاد القيم  علــــــى احلرية املتجــــــردة من ا

الفرتا�ســــــية للهيئات القيوميــــــة التي اأ�رَشت 

نا�سي، وحجبت عنه روؤية  بها لباب العقل الأ

احلقيقة، وها نحن ندعو اإىل حرية اجتماعية 

عقدّية تُعيد النظر يف ال�ســــــوغ العقالين من 

أ�ساطري البدء املقد�ص حتى حلظتنا املعا�سة،  ا

بحيث مت�سي قيم احلرية ال�ساملة مبنية على 

التكامليــــــة الكونية، واأعني باحلرية، التحرر 

من املنظومات ال�ستبدادية للتقاليد القيمية 

ــــــلت له »القيومية  أ�ّس أ�س�ســــــت وا يف كل ما ما ا

أ�ســــــغلت  الفرتا�ســــــية« التي دوخت العقل، وا

نا�سية.  الروح الأ

اإن املنظومــــــات املعرفية، هــــــي  حقائق 

فيزيقية وبيولوجية وبيئية ونف�سية..، لي�ست 

خــــــارج نطاق الوجود، �ســــــواء كانــــــت ب�رشية 

اأم طبيعيــــــة، واحلقائق ثنائيات افرتا�ســــــية 

)خري و�رش، قبح وجمــــــال..( فمنذ اأفالطون 

)427 ق.م( مــــــروراً ببيــــــان »كارل مارك�ــــــص« 

)1848 م( ولغاية نهاية التاريخ املتج�ســــــد يف 

»الليرباليــــــة« يف منهج العوملــــــة احلداثي يف 

نهايات القرن الع�رشين، حلُم عامل الف�ســــــيلة 

مل يتحقــــــق بعد، ومــــــازال قابعــــــاً يف اأخاديد 

خميلة الذهن الفرتا�ســــــي للفكر الفل�ســــــفي 

نا القيومية« حتجب  البائ�ص، فم�سلحة  »الأ

حرية العقل، وت�ســــــود روؤاه القيمية، ول�ســــــت 

نا القيومية«  هنا مبعر�ص احلديث عــــــن »الأ

�سالمية(  ا»لروحية« الدينية، )امل�ســــــيحية، الإ

فاأنا موقــــــن بــــــاأن التعاليم الدينيــــــة لهاتني 

لهية قيماً  الديانتني، متلكان يف مظاناتها الإ

تن�سجم مع مقت�ســــــيات الواقع، وتتناغم مع 

أثبتت ح�ســــــوريتها على اأرقى  معطياتــــــه، وا

م�ســــــتوى ح�ســــــاري ومدين حداثي متقدم، 

والدعــــــوة اإىل حرية العقــــــل املجتمعي، هي 

دعــــــوة اإىل حداثية دينية قيميــــــة تتوافق مع 

معطيــــــات احليــــــاة التقنية املعا�ــــــرشة، قال 

يطالية عام  »دريدا« يف جزيرة »كابــــــري« الإ

)1994 م(: »لي�ص هناك اأي تنافر بني عودة 

أ�ســــــكاله املختلفة والعقالنية.. اإن  الديني يف ا

هنــــــاك حتالفاً عجيباً ما بني العقل احلديث 

 .
)6(

والدين« 
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واإذا اعترب »كانط« اأن اخلوف املريع من 

أ�ســــــل ال�رشور املتجذرة  الدين، من حيث هو ا

مان  نف�ــــــص الب�رشية، فنحن نرى، اأن الأ يف الأ

أ�ســــــول الدين، مــــــن حيث هي قيم  ياأتي من ا

اأخالقية تتعار�ص مــــــع »القيومية« املتحكمة 

يف م�ســــــائر الب�رش وحركــــــة التاريخ املادي، 

نا�ســــــية  وتتطابق يف حال مت تطبيق القيم الأ

الكفيلة بحياة �سعيدة. 

حينما يبقــــــى الدين يف �ســــــموه القيمي 

�ســــــياء بحريــــــة، وانفتاحه  القابــــــل لعقلنة الأ

على احلكمة الر�ســــــينة، تتحــــــّول املنجزات 

املاديــــــة اإىل قيم روحية قابلــــــة للتعامل على 

خالقيــــــات الرفيعة، واملحور  أ�ســــــا�ص من الأ ا

الناظم »الرباديغيم« للفعل الف�سيل هو �سكل 

العالقة الأخالقية يف حقيقة اأمرها، والدين 

يف جوهــــــره الروحــــــي ل يتعار�ص مع اأمناط 

أ التعامل الف�سيل  العالئق القائمة على مبدا

قــــــط، وبالتــــــايل، فــــــاإن الأخالق الفا�ســــــلة 

الناظمة، تتج�ســــــد على ركــــــح الواقع مبثابة 

عقد اأخالقي �سامٍ  بني النا�ص. 

يف هذا امل�ســــــاق، يجدر بنــــــا النتباه اإىل 

م�ســــــاألة ح�سا�ســــــة، لئال يختلط الفهم علينا، 

ففهمنا للعامل، ل ياأتي مما ت�ســــــتبطنه الذات 

أفــــــكار وروحانيــــــات وتاأمــــــالت واأخيلة  من ا

ومعتقدات دينية �ستى، ن�سقطها على الواقع، 

واإمنا، مما ت�ســــــتبطنه وت�ستقرئه من الواقع، 

ولي�ص ا�ستخال�ص القيم ال�سوية من املعيارية 

أو املرجعية الفرتا�ســــــية، هي حالة خاطئة  ا

أو ناق�ســــــة النظــــــر، فاملغيوب الفرتا�ســــــي  ا

املتعاقد عليه يف اليقينيات الروحية، هو من 

اأهم العوامل امل�ساعدة على انطباق التعاليم 

خالقيــــــة الروحية مع املنجزات  اليقينية الأ

التقنيــــــة العلمية املدنية، وجت�ســــــيدها على 

»ركح« احلياة املعرفية. 

اإن القيــــــم جمموعة رمزيــــــة لها دللتها 

املعربة عن حقيقة اخلوف القابع يف جوانية 

الــــــذات، وباعتقادي، اأن كل اإبداع ُمنَجز، هو 

وعي حممول على الوجــــــود، وتتمّيز الثقافة 

أ�سكال  أنها اأرقى �سكل من ا عن نظائرها، يف ا

املحمولت التي جُت�ّسد تناظراً، بله، تطابقاً 

وح�ســــــورية للوجود، واأن القيم ال�ســــــابطة، 

خــــــوف حممول علــــــى الوجود، ولي�ســــــت من 

اأ�سله، لهذا، فاإن اأي وعي، هو ح�سور روحي 

أ�ســــــل الوجود العياين، اإنه  للذات، ولي�ص من ا

ح�ســــــور اآخر للعامل الروحي املوؤ�ســــــ�ص على 

أو واجــــــب املفرت�ص، فعامل  واجــــــب املغيــــــوب ا

الروح مكّون من اأم�ساج املخاوف الفرتا�سية 

الكابحة لعامل اجل�ســــــد ال�ســــــتهائي، ومن ذا 

ــــــداً للفا�سل، اإزاء اجل�سد  غدا اخلوف جُم�ِس

املُج�ِسد للرذيل، فان�ســــــاق العامل من حيث ل 

يحت�ســــــب اإىل �رشاع اأرجحه بني نقي�ســــــني، 

أ�سبه باأ�سطورة  روحي حممول، ومادي حامل، ا
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»�سيزيف« و�سخرته العالقة، ابتغاء اخلروج 

أو  أو »الوح�ســــــية« ا مــــــن احلالة »البهيميــــــة« ا

أو »الغريزية«.. اإلخ.  »الرببرية« ا

�ســــــبق اأن تعّر�ســــــت يف هــــــذا ال�ســــــياق 

آنفاً، ملو�ســــــوعة تخلّي الب�رشية عن  املذكــــــور ا

قيم افرتا�ســــــية عالقة، حتــــــول دون حتقيق 

حريــــــة العقل املنفتح علــــــى حقائق الوجود، 

وربَّ �ســــــائل، يعرت�ــــــص على مــــــا اأوردناه يف 

هذا ال�ســــــاأن اخلطري، مع ح�سابنا، مو�سوعة 

اخللط يف فهم ما ق�ســــــدناه، وما كنا نرمي 

اإليــــــه، اإّن جتّردنا عن قيمنا بو�ســــــفها روحاً 

جُم�ِسدة للفا�سل الكابح خلطايانا واملوؤ�س�سة 

لثقافاتنا ويقينياتنــــــا ومعتقداتنا وتقاليدنا، 

فاإننا �ســــــنتخلى عن حممولنا الروحي، ونعود 

أو»الوح�سية«.  بالتايل اإىل حالة »البهيمية« ا

أنه من البدهي، �سيعود الكائن   ل ريب، ا

نا�ســــــي اإىل بدائية وح�سية، على اعتبار اأن  الأ

القيم معايري »براديغيم« الروحية حل�سورية 

ن�ســــــان العاقل، والنظــــــري للوعي الكالين  الإ

أو  املتحكــــــم يف �ســــــريورة الوجــــــود املــــــادي، ا

لهي« الكالين اخلالق لهذا  ذيــــــاك الوعي »الإ

أ�ســــــلفت  الوجود، بيد اأن ما ندعوا اإليه كما ا

وبينــــــت يف معر�ــــــص حديثــــــي، اأن اخلــــــوف 

يقاع حركة  القيمي الكابح، �رشورة �سابطة لإ

الوعي وتاريخانية ما يتخلقه يف بناء العاملني 

الروحي واملادي على ال�ســــــواء، واإن ما نغزل 

عليــــــه هو، تفكيــــــك العالق من افرتا�ســــــات 

أيديولوجية �رشعنها  أو ا أو تعاليميــــــة ا تاأويلية ا

نوي القيومــــــي«، ووظف اخلوف املقرون  »الأ

بفعل الفا�ســــــل اجلميل، حماولة منه حتويله 

مان، بل  اإىل خــــــوف رذيل قبيح ل ينــــــذر بالأ

باخلــــــراب واملــــــوت، اأعنــــــي تبديل فل�ســــــفة 

ال�سعادة املقرونة باخلوف اجلميل، واإحالل 

فل�ســــــفة العدمية املقرونــــــة باخلوف القبيح، 

لهــــــي« اإىل قيمة  وحتويــــــل قيمة العــــــالء »الإ

دونية »اأر�ســــــانية« ممثلة ب�ســــــهوة الرغبات 

واحلاجات والهيمنة وال�ســــــتغالل، وحتقيق 

م�سالح اأقرب اإىل الـ »بهيمية«.  

اإن اإعادة النظر يف اإنتاج اخلوف القيمي 

الكابــــــح، يتوخى منــــــه، ماأ�س�ســــــة منظومات 

ثقافية متليها �رشورات العقل احلر النامي. 

ن�ســــــان  ولي�ص ب�ســــــحيح، يف اخلوف يَفِقُد الإ

اإن�ســــــانيته، فقــــــد تبني من خــــــالل التجربة 

اجلماليــــــة يف خمتلف اإبداعات الوعي الفني 

والفكــــــري والروحي واليقينــــــي والتاريخي، 

ن�سان،  وحده اخلوف الذي يُج�سد اإن�سانية الإ

ويحيا عامله، على الرغم من �ســــــطوة العالق 

الفرتا�سي اجلانح -التغريب- الذي مار�سته 

»القيوميــــــة« واأعاقــــــت حركة العقــــــل الناقد 

احلر.  

حيان،  كل تعميــــــم، يــــــوؤدي يف غالــــــب الأ

اإىل فقدان اخل�سو�ســــــية ميزاتها املعيارية، 
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أو الدمج  فــــــراغ ا والثقافــــــة التي تتعر�ص لالإ

جراءات  أ�ســــــد الإ بذريعة »الكونية«، هي من ا

عنفاً، بــــــل رعباً، تُتخذ بحق اخل�سو�ســــــية، 

أمــــــا التعميــــــم القيمي الذي يــــــرى يف ذاته  وا

عالء، ي�سبح دونياً، ويكون حيناً كارثياً.

والنظريــــــات  الــــــروؤى  تعــــــددت   

يديولوجيــــــات التي �ســــــاهمت يف تثبيت  والأ

قيــــــم كونية، حُظر خرقهــــــا، اإل اأن اأهدافها 

امل�سترتة، تنم عن �سيا�سة انزياح للخ�سو�سية، 

واإّن اأي اعرتا�ص على هذا النزياح، �سيجلب 

نوار  أنه من ع�رش الأ الويل والثبور، وتبــــــني، ا

حتى وقتنا املعا�رش، متددت خ�سو�ســــــيات، 

وانزاحــــــت خ�سو�ســــــيات، و�ســــــاهم العقــــــل 

التنويري يف تغيري جغرافيتها، بل تعداها اإىل 

ممار�سة علمية يف فن تربية وح�سية ال�سلوك، 

نــــــة، حتّولت اإىل  فاحل�ســــــارة الغربية املتمدِّ

آلية متوح�ســــــة، ول ميكننا ت�سبيه  ح�ســــــارة ا

منجزات العلوم احلديث التي ا�ستخدمت يف 

تطوير العتاد املُدمرة، �ســــــوى بالوح�ص الذي 

مُتثل الطائرة نابه، واملدفع خملبه. 

اأجمع فال�سفة الفكر احلديثة املعا�رشين، 

اأخ�ص بالذكر )هور كهامير و اأدورنو( اللذان 

اعتــــــربا اأن ع�رش التنوير، قــــــد انحرف عن 

اأهدافــــــه يف حتريــــــر النا�ص مــــــن املخاوف، 

أنف�سهم، لكنه جلب  �سحيح جعلهم �سادة على ا

لهم الكــــــوارث، يقول »اأدورنو«: »اإن العلم قد 

حتّول اإىل رعب، وا�ســــــتخدمت التكنولوجية 

أداة ي�ستعملها العقل الكالين  وتطبيقاتها اإىل ا

)7(
يف تكري�ص م�ساره الكارثي«.

التنوير، جملة روؤى �سمولية يف جوهرها، 

أنهــــــا متاأرجحة بــــــني »عقلنة اخلوف«  غــــــري ا

و»خوف العقلنة« وهي م�سكونة بروح �سحرية 

لــــــكل نظرية  مغرقــــــة باللعنات امل�ســــــاحبة 

أو تطويراً كونياً، ومن  حداثية تن�ســــــد تغيرياً ا

هذه املقولة دخل الفال�ســــــفة واملفكرون عامل 

الدين، طريقاً اإىل تربير حتقيبهم للت�سكيالت 

الجتماعيــــــة واأمناط ثقافاتهــــــا التاريخية، 

وفق مرت�ســــــمات »وظائــــــف« تابعت تنفيذها 

»العقالنيــــــة النقدية« املبنيــــــة على نظريات 

فل�ســــــفة التنوير، وكان الديــــــن تقليداً روحياً 

ن�ســــــان البدائي  اإزاء مــــــا تقابله من  عند الإ

ظواهــــــر مادية يف الطبيعــــــة، ورغم ذلك، ل 

ميكننــــــا اعتبار الدين ظاهــــــرة وهمية، ومن 

ثبات  غري املمكــــــن، اإقامة الربهــــــان عليها لإ

حقيقتها، ول من �ســــــبيل اإىل دح�ســــــها، كما 

ت�ســــــورها الفال�سفة، اإل اأن »عقلنة اخلوف« 

والركون اإىل �سلطان التعاليم القيمّية املمثلة 

يف الديــــــن وطقو�ســــــه و�ســــــعائره، هي حالة 

غريزية واعية للظاهرة، رغم عدم تف�سريها، 

ولكن اخلطورة لي�ســــــت وقفــــــاً على ما نحن 

�ســــــادرون فيه من قناعات وهمية، ولي�ســــــت 

نتيجة لعقلنة اخلوف املمثلة بالتعاليم، ابتغاء 
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�سبط النف�ص، وتربية الروح، والبناء الثقايف، 

وح�سم ق�سايا اخلالف والنزاع، وفق تقاليد 

املُ�رشعن، واإمنا من »خوف العقلنة« التي تقود 

ن�سان اإىل عامل كارثي، وحترفه عن قناعات  الإ

التوازن النف�سي والذهني مع الوجود، وهذا 

ما عانته الب�رشية منــــــذ بداية تاأريخ الوعي، 

واتخــــــاذ البنــــــاء اللغوي طريقــــــة مبتكرة يف 

أ�ســــــاليب التفاهم، يقول كولينز  )جيم�ص(:  ا

�سمى على �سورته،  ن�سان يخلق الكائن الأ »الإ

ومينحه كل �ســــــفات الكمال والقوة، ثم يعود 

بعد ذلك اإىل اإذلل نف�ســــــه اأمام ماهيته التي 

.
)8(

اأحالها اإىل مو�سوع« 

ألوان  يعتــــــرب »فرويــــــد« الدين لون مــــــن ا

الُع�ساب، ُفر�ص على الب�رشية، واأن التعاليم 

الدينية ترِكة مر�سية -خلقها موؤدلج »خوف 

العقلنة« كما نراها- وراأى، اأن على الب�رشية 

اأن تتحرر من ربقة الُع�ساب الديني، ونا�رشه 

من �ســــــبقه ومن اأعقبه من الفال�سفة الذين 

اأقروا بفعالية ُع�ساب املعتقد، وتوليه وظيفة، 

احلد من النفالت احلر للرغبات الغريزية 

ن�ســــــان، وتنظيم املجتمــــــع اأخالقياً،  عند الإ

أ�ســــــكالً متعددة يف  واحلق، اتخذت احلرية ا

التعامل الذهني والنف�سي والعمالين، ونرى، 

اأن احلريــــــة نتيجة فعلية لـــــــ »خوف العقلنة« 

ن�ســــــان يف �رشاكهــــــا، فلول  التــــــي اأدخلت الإ

اخلــــــوف ما وجدت احلريــــــة، ولول اخلوف 

ما ُطلبت احلريــــــة، وبهذا فاإن وعي الوجود 

هــــــو وعي للحرية، اأي اأن الفعل احلر املجرد 

عن »اخلوف املُعقلن« هوحترر من ُع�ســــــاب 

احلرية، ونتفق مع »جان بول �سارتر« )1905 

-1980 م( يف كتابــــــه )الوجوديــــــة والعــــــدم( 

قولــــــه: »اإن وجودنا هو حم�ص اختيار، ويتبع 

طريقة اإنتاج اأفعالنا.. اإننا ل�سنا اأحراراً يف اأن 

نكف عن احلرية، وعن حرية تختار، ولكننا 

ل نختار بــــــاأن نكون اأحراراً..نحن حمكومون 

)9(
باحلرية«.

نوي«  ين�ســــــّد املرء بني حكمــــــة عقلنة »الأ

للخــــــوف، لئال يتخلــــــى عن الواقــــــع ويبقى 

مت�ســــــاحلاُ معــــــه، وحكمة »خــــــوف العقلنة 

نوية« التــــــي ترتعد خوفاً مــــــن عقابيلها،  الأ

فينعزل، وت�سود القطيعة مع الواقع، ون�سهد 

أثــــــر اخلوف من  اإحجامــــــاً عنــــــد ال�ســــــعور با

املُعقلن حني يتحــــــرك دافع الرغبة املتقحم، 

واإقداماً عنــــــد عقلنة اخلوف جتاه الظواهر 

أو الغريبة التي تتعذر على التف�سري  املده�سة ا

والفهــــــم يف حال التقرب من الطبيعة، وتربز 

يف هذا ال�ســــــاأن اإ�سكالية ُع�ساب اخلوف من 

نوي، ويقع يف حرية  كال الوجهني للُمعقلن الأ

الختيار، حتت �ســــــغط الرغبة اأو احلاجة، 

فعندما ين�سدُّ بني مفهومي  »معقلن اخلوف« 

و»خــــــوف املعقلــــــن« يفقد اختيــــــار احلرية، 

ويتاأرجــــــح بــــــني نازعــــــني نف�ســــــيني قامتني، 
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ومن هنا تاأتي ق�ســــــية ارتهانــــــه مب�رشوطية 

البحث عن احلرية املفقودة، وعلى حد قول 

»�ســــــارتر«: »لي�ص املرء حــــــراً يف اأن يكف عن 

أو اأن يتخلى عنها«.  طلب احلرية ا

�ســــــكالية يف مو�سوعة ت�سالح  لي�ســــــت الإ

املــــــرء مع واقعــــــه، واإمنا الت�ســــــالح مع ذاته 

الداخليــــــة، واأن الدافــــــع الــــــذي يحركه، هو 

نزوعه نحو احلرية، غايتة اخلال�ص من ربقة 

املخاوف امل�ســــــاحبة، والتطهري من ُع�سابها 

نوية  الذي ن�ســــــاأ عن تخوفه مــــــن العقلنة الأ

التــــــي حكمته مب�رشوطيــــــات القيم الكابحة، 

جحاف بحق العقل اليقيني، نعته  واإنه ملن الإ

بالباطل، مهمــــــا تقلّد مــــــن اأفهومات وقيم، 

وهنالك خلط بني العلم الداح�ص للبواطل، 

وبني البواطــــــل النافية للعلم، فالعلم ُمعقلَن، 

يتعامــــــل مــــــع املنجــــــزات املاديــــــة يف احلياة 

ميــــــان« ُمعقلن، يتعامل  املدنية، واليقني »الإ

مع املنجزات الروحية يف احلياة الدينية، ول 

أوالتعار�ص  يتعار�سان يف جوهرهما، واخللط ا

نا القيوميــــــة« للعقل العلمي   هو ترويــــــج »الأ

نــــــا القيومي للعقــــــل الروحي، واخللط  و الأ

بحــــــد ذاته، تخويف متعمــــــد، والتخويف هو 

يف جوهره »تغريب« �ســــــال، فمــــــن هنا تاأتي 

خطورة اخلوف من جهة املُعقلن، ولي�ص من 

اخلــــــوف ذاتــــــه، ويتطلب من العقــــــل املابعد  

ــــــف »مــــــا بعد احلداثة«  أو كما و�سِ نوي« ا »الأ

اإعادة النظر يف خ�سائ�سه ومعايريه ودللته 

املعانية.

ر�س، �سواء من قوى قّوامة  ن��ا القيومي��ة« هي كل قوى ما، ذات �ساأن، تتقلد �سلطة »اأنوية« -اأن��ا- فوقية ُملزمة يف الأ ó »الأ
حكام، اأو  متنف��ذة روحي��اً اأو زمنياً، تتوىل ح�سن ممار�سة الطقو�س وال�سعائر الروحية املقد�س��ة، وتطبيق التعاليم، اأو الأ

نظمة املعمول بها، اأو قيومية على ن�سر وممار�سة تطبيق املوؤدلج »النظري« لفكر اأو  ال�سرائع، اأو التقاليد، اأو القوانني، اأو الأ

روؤى ما.. اإلخ يف حياتنا الجتماعية، ويجدر التنبيه، خ�سية من اللب�س اأو �سوء الفهم فيما عنيناه مب�سطلح »القيومية« 

وقد جئت على ذكره اآنفاً، اأنها ل تعني »اهلل« احلي القيوم جّل جالله.

الهوام�ش

مناط الثقافية للعنف.  ريني جريار- »العنف املقد�س«- �س 161- ورد يف عامل املعرفة- الأ

مناط  رين��ي جريارد- »اأمور خميفة منذ تكوين العامل«- �س 26-  ورد يف امل�سدر ال�سابق �س163- باربرا ويتمر- الأ

الثقافية للعنف- �س 163- باربرا ويتمر- تر. د. ممدوح عمران-  العدد /373/  الكويت.

فريديري��ك �سيلل��ر- »ر�سائل يف الرتبي��ة اجلمالية«-  تر. د. اإليا���س حاجوج- د. فاطمة اجليو�س��ي- �س 66- وزارة 
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الثقافة- دم�سق.   

نف�س امل�سدر ال�سابق- �س 83.

نف�س امل�سدر  �س 106.

مق��ال »راهنية كانط«- د. اأم الزين امل�سكيني- جملة الفكر العربي املعا�سر- �س 67- العدد 130/ 131- بريوت- 

باري�س.                                

هور كهامير و اأودورنو - جدلية التنوير- �س 21- ورد يف مقالة »اآخر التنوير«- الباحث حم�سن اخلوين- جملة الفكر 

العربي املعا�سر- �س 64- العدد / 134 /135- بريوت- باري�س. 

كولينز )جيم�س(  »اللغة يف الفل�سفة احلديثة« تر. فوؤاد كامل- �س 339.                      

نقاًل عن مقال »يف �سارترية املقاومة الراهنة و�سدها«- �سالح الّداودي-  �س 141 / جملة الفكر 

العربي املعا�سر- العدد / 134/ 135 /   بريوت- باري�س. 
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مع د. حممود العظم:

قبائل واأن�ساب العرب

حــــــــــــوار : عادل اأبو �سنب
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أراه، رجل بحاثة، يغو�ص يف بطون كتب الرتاث ليعرف  �سمعت عنه، قبل اأن ا

أن�س������اب العرب وقبائلهم. اإنه الدكتور حممود فردو�ص العظم الذي التقيت به  ا

مرت������ن يف املقه������ى. كان ودوداً، لطيفاً، وقد حتاورت معه ح������ول اهتماماته 

أنتجت كتباً، بل جملدات، فوجدته متوا�س������عاً، غري عابئ باإعالم يقدمه،  التي ا

وعمله، اإىل القراء.

بعد فرتة لي�ست بق�سرية، اأردت اأن اأحاوره يف »املعرفة« لكنني مل اأعرف اأين 

اأجده، حتى عرثت على عنوانه ورقم هاتفه اللذين كانا ممتنعن علي. الهاتف 

د. حممود العظم: 

قبائل واأن�ساب العرب

اأديب وقا�ص �سوري ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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أنه طريح  ال يرد و�لبيت مو�صد، �أخري�ً علمت �

�لفر��ش عند �بنته، وبعد �أن تعافى، �جتمعت 

أنه  به بناء على موعد، وحاورته، ومن عجب �

ألح  أنني مل � كان مقت�ص������د�ً يف �إجاباته، غ������ري �

عليه، تركته يجيب كما يريد.

�إن �لدكت������ور حممود �لعظ������م �لذي تعلق 

بالبادي������ة منذ �ص������غره، ور�ح يع������دد قبائلها 

أن�صابها يف كربه، ويلقي �أ�صو�ء جديدة على  و�

هذ� �جلانب �لرت�ثي �لهام.

ول عن مولده  وكالع������ادة كان �ص������وؤ�يل �الأ

ون�صاأته ودر��صته.

لتفهم تاريخ �لعروبة

يجب �أن تعرف �لقبائل

- املول���د والن�س����أة والدرا�س���ة دكت���ور 

حممود؟

• ول������دت يف ع������ام 1921 يف مدينة على 
�صاطئ نهر عا�ش تدور عليه �لدو�ئر، ورحم 

�ص������تاذ فار�ش �خلوري رئي�ش �ملجل�ش  �هلل �الأ

أيام �الحتالل �لفرن�ص������ي  �لنيابي �ل�ص������وري �

حيث قال:

ح��م���ة به� ع��ّز ال��ع��روب��ة وال��ن��دى

مف�خر اجله�د  م�س�مري  يف  له� 

ال�سعب ن�ل كرامة اأط���ع  به� من 

وفيه� على الع��سي تدور الدوائر

ون�ص������اأت يف هذه �ملدينة و�ص������كانها لهم 

�ص������الت كثرية م������ع عرب �لبادي������ة، وكان لنا 

أنا  �رشي������ك بدوي على غنم فخرج������ت معه و�

أيام الربيع، فاأح�رش يل  غالم اإىل البادية يف ا

خ�ســــــف غزال فاأخذت اأر�ســــــعه من النعجة، 

مر الذي  وبقيــــــت عنده ما يقرب ال�ســــــهر الأ

حبب اإيل عي�سة البدو فعلقتهم.

ودر�ســــــت البتدائي يف مدار�ص حماة، ثم 

الثانوي وقد تعرثت كثرياً يف درا�ستي الثانوية 

ب�ســــــبب املراهقة حتــــــى اإين عملت معلماً يف 

مدار�ص �سلمية وقرية �سوران ومدينة حماة 

ثالث �سنني ثم جنحت يف البكالوريا وتركت 

التعليــــــم و�ســــــافرت اإىل القاهــــــرة فالتحقت 

ن جامعة  ول التي اأ�سبحت الآ بجامعة فوؤاد الأ

القاهرة والتحقت بكلية التجارة وح�ســــــلت 

علــــــى بكالوريو�ص يف القت�ســــــاد ودبلوم يف 

أ�ساتذتي الدكتور بطر�ص  ح�ساء، وكان اأحد ا الإ

غايل الذي اأ�سبح فيما بعد اأمني عام الأمم 

أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية، وكان  املتحدة، وكان ا

أراد اأن يفهم �سيا�ســــــة البالد  يقــــــول لنا: من ا

أ تاريخ القبائل  العربية عامة يجب اأن يقــــــرا

مــــــر الذي زادين حباً لدرا�ســــــة  العربيــــــة، الأ

تاريخ القبائل.

عامل الن�شب العربي

- اجتهت اإىل حتقيق الكتب الرتاثية 

ال�شخم���ة، فهل جاء هذا عن هواية اأم 

اأنه جزء من تكوينك ال�شخ�شي؟

• من قراءة ما �سبق تعلم اأن حتقيق كتب 
الــــــرتاث جــــــاءين عن هواية يف علم الن�ســــــب 

أثر فيه. العربي ولي�ص لدرا�ستي اجلامعية ا
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 ن�شب الرئي�س الراحل

�شد املفدى حافظ الأ

- اأعرف اأنك حققت يف كتاب اأن�شاب 

العرب واأن���ك وجدت الرئي����س الراحل 

�ش���د ينتمي اإىل  املغف���ور ل���ه حاف���ظ الأ

ميك���ن  فه���ل  اأ�شيل���ة،  عربي���ة  قبيل���ة 

اأن حتدثن���ا ع���ن ه���ذه الواقع���ة دكت���ور 

العظم؟

• اأولً اجلبــــــال الغربيــــــة ال�ســــــورية كان 
ا�ســــــمها يف التاريــــــخ: اجلبــــــال الكلبية، وقد 

�ســــــتاذ املرحوم حممد كرد علي ذلك  ذكر الأ

يف كتابه خطط دم�ســــــق، ومدينة القرداحة 

كان ا�ســــــمها يف زمــــــن الحتــــــالل: الناحية 

الكلبية، وهذه اجلبــــــال نزلتها يف اجلاهلية 

قبيلة بهراء اليمانية ف�ســــــميت جبال بهر، ثم 

نزلتها قبيلة كلب بن دبرة، ف�ســــــميت اجلبال 

الكلبية ن�ســــــبة اإىل قبيلة كلب بن دبرة، واأكرث 

�ســــــكان �ســــــورية يف اجلاهلية هــــــم من قبيلة 

كلب. فقرية املزة املال�ســــــقة لدم�ســــــق كانت 

ت�سمى مزة كلب، وقرخنا�رشة بطرف البادية 

مــــــوي عمر بن  التي مــــــات فيها اخلليفة الأ

عبد العزيز �ســــــميت خنا�رشة با�سم خنا�رشة 

الكلبي، و�ســــــهل البقاع كان ا�سمه بقاع كلب، 

ربعني يف حمافظة اإدلب كان ا�سمه:  وجبل الأ

جبــــــل بني عليم، وبنو عليم كلبيون. وقام عز 

دولة بني اأمية على قبيلة كلب اليمانية، وقد 

اأو�ساين )رحمه اهلل( اأن اأربط ما�سي القبائل 

أنفذ هذه الو�سية. ن ا أنا الآ بحا�رشها، وا

تعقب جمهرة الن�شب

- م���ا ه���ي الكت���ب اأو املخطوط���ات 

ن؟ هل ميكن اأن  التي حققتها حتى الآ

توج���ز لنا كل خمطوطة بب�شعة اأ�شطر 

اإذا اأمكن؟

• خمطوط جمهرة الن�ســــــب لبن الكلبي 
خمطوطة وحيدة يف العامل عمل على حتقيقها 

م�ســــــت�رشق اإيطــــــايل ا�ســــــمه: ليفــــــادل فيدا 

أنا عملت فيها �ســــــبع �سنني  ثالثني واأخفق، وا

وحققتها.

وكذلك خمطوط ن�سب معد واليمن الكبري 

لبن الكلبي.

خمطوط خمت�رش جمهرة الن�ســــــب وعليه 

ن. حوا�سي اأكرثها من كتب منفردة الآ

�ــــــرشاف للبالذري  أن�ســــــاب الأ خمطــــــوط ا

)12( جملداً وبقية اخلم�سة والع�رشين حلاد 

ال�رشيف عند البــــــالذري: هو الرجل املاجد 

ن لقب ال�رشف  ل البيت لأ ولي�ص من ن�ســــــب لآ

اأطلق عليهــــــم يف العهد الفاطمي والبالذري 

كان قبل العهد الفاطمي.

ن�شيحة من �شديق

- �شمع���ت اأنك تع���د كتاب���ًا ماأخوذًا 
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م���ن خمطوط���ة عربية مرح���ة فما هو 

ه���ذا الكت���اب وهل ميك���ن اأن ت�شف يل 

مالب�شات ت�شديك له؟

• كنت جمعت ما يقرب من اأربع جملدات 
دب املك�ســــــوف عند العــــــرب، ولكن  عــــــن الأ

�سد  ن�سحني �سديقي الدكتور نا�رش الدين الأ

اأطال اهلل عمره موفور  �سحة البدن والعقل 

بعدم طبعه بعد ما �ســــــدر يل ما �ســــــدر من 

أيه. الكتب فنزلت عند را

علماء الرتاث العرب

غري التجار ولي�شوا علماء

- ما راأيك بهذه الهوة العميقة بني 

كت���ب الرتاث وبني ما ين�رص اليوم دكتور 

حممود؟

• كانــــــت كتب الــــــرتاث يقوم بهــــــا علماء 
ثري والذهبــــــي واملقريزي  كالطــــــربي وابن الأ

وغريهم اأما ما ين�رش اليوم فاأ�ســــــحابه جتار 

ولي�سوا علماء.

ن�شان يجب اأن يعرف الإ

ما�شي اأمته

- ن���رى يف معار����س الكت���اب جتاهًا 

نح���و كتب ال���رتاث واإعرا�شًا عن الكتب 

يام، فهل تف�رص لنا �رص  ال�ش���ادرة هذه الأ

ذلك؟

ن�ســــــان يجب اأن يقراأ عن اأمته �سيئاً  • الإ
مة العربية م�رش وم�رشف  ي�رشه فما�ســــــي الأ

وحا�رشها خالف ما�سيها فال�سجرة عظيمة 

ولكن فروعها ذابلة ياب�سة.

أ نني ل اأقرا ل راأي يل لأ

دبي���ة يف  - م���ا راأي���ك باحلرك���ة الأ

�شورية اليوم؟

أ  ل راأي يل لأين جد م�سغول ول اأقرا  •
أدبية. كتب ا

لي����س ثم���ة توا�ش���ل ب���ني الرتاثيني 

العرب

- ه���ل هن���اك توا�ش���ل بين���ك وبني 

حمقق���ي ال���رتاث يف الوط���ن العربي يا 

دكتور؟

• ل يوجد توا�ســــــل بيني وبني اأحد منهم 
�سد وكان  �ســــــوى مع الدكتور نا�رش الدين الأ

�ســــــابقاً مع املرحوم ال�ســــــيخ حمــــــد اجلا�رش 

عالمة البالد العربية اجلغرايف )رحمه اهلل( 

أ�سكنه ف�سيح جناته. وا
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حممود فردو�س العظم 

يف �شطور

- ولد عام 1921.

- در�ــــــص البتدائيــــــة والثانوية يف حماة، 

مدينة النواعري.

ول )جامعة  - انت�سب اإىل جامعة فوؤاد الأ

القاهــــــرة( ونــــــال بكالوريو�ص يف القت�ســــــاد 

ح�ساء. ودبلوم يف الإ

- اكت�سف اأن جبال �سورية الغربية كانت 

ت�ســــــمى اجلبال الكلبية واإىل هــــــذه القبائل 

�سد. ينت�سب الرئي�ص الراحل حافظ الأ

- من بــــــني الكتب التــــــي حققها جمهرة 

�رشاف. أن�ساب الأ الن�سب، وا

أيه بني الرتاثيني  - ل يوجد توا�سل يف را

العرب.

دبية املحلية. - ل يتابع احلركة الأ

¥µ
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�سفحات من الن�ساط الثقايف

كتاب ال�شهر

حدائـــــــــق الن�سو�ص

اآخر الكالم

دميقراطية وغربة - جوكر

اإعداد: اأحمد احل�سني

اإعداد وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن

رئي�ص التحرير



الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  4962010

�سالمي لوزراء الثقافة:  املوؤمتر الإ

ذربيجانية مب�ضاركة �ضورية وح�ضور الدكتور  اختتمت يف باكو العا�ضمة الأ

�ضالمي ال�ضاد�س لوزراء الثقافة، وذلك  ريا�س نع�ض������ان اآغا فعاليات املوؤمتر الإ

باعتماد بيان ختامي حول م�رشوع ا�ضرتاتيجية تنمية ال�ضياحة الثقافية يف العامل 

قليمية  ع�ضاء واملنظمات الإ �ض������المي الذي اأعدته املنظمة يدعو الدول الأ الإ

ي�ضي�ض������كو لتنفيذ مقت�ض������يات هذه  والدولية املعنية اإىل التعاون مع منظمة الإ

ال�ض������رتاتيجية وتوجهاتها، انطالقاً من اإدراك اأهمية الدور الفعال لل�ضياحة 

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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الثقافية يف العمل الثقايف ب�ص������فة خا�ص������ة 

والعملية التنموية ب�صفة عامة.

أ�ص������ار البيان ال�ص������ادر يف هذا املجال   وا

اإىل اأن املوؤمت������ر اعتمد م�������روع خطة العمل 

حول اإحياء وتفعيل طرق التوا�ص������ل الثقايف 

�ص������امي ودعا الدول  بني �ص������عوب الع������امل الإ

ع�ص������اء والوزارات املخت�ص������ة واملنظمات  الأ

ي�صي�ص������كو من  قليمي������ة اإىل التعاون مع الإ الإ

اأجل اإحياء التوا�ص������ل الثق������ايف وتفعيله بني 

�ص������امي من خال برامج  �ص������عوب العامل الإ

هداف  وم�ص������اريع متخ�ص�ص������ة ت�ص������تجيب لأ

ولويات الدول والهيئات املخت�صة  اخلطة ولأ

واحتياجاتها.

�ص������امي  من جانب اآخر رحب املوؤمتر الإ

ال�ص������اد�س ل������وزراء الثقافة بدع������وة اجلزائر 

ل�صت�ص������افة ال������دورة ال�ص������ابعة للموؤمتر يف 

�صامية  مدينة تلم�صان عا�ص������مة الثقافة الإ

ل�صنة /2011/ واأكد املوؤمتر على اخت�صا�س 

�صامي لوزراء  ي�صي�ص������كو بعقد املوؤمتر الإ الإ

الثقافة ب�ص������فة دورية بالتع������اون مع الدولة 

مانة العامة ملنظمة  امل�صيفة وبالتن�صيق مع الأ

�ص������امي يف �ص������وء القرارات ذات  املوؤمتر الإ

ال�صلة.

ودع������ا املوؤمتر ال������دول املق������رر الحتفاء 

�صامية  مبدنها يف اإطار عوا�ص������م للثقافة الإ

يف ال�ص������نوات القادم������ة اإىل الط������اع على 

جتارب الدول التي مت الحتفاء بعوا�ص������مها 

أن�سطتها ومبادراتها  وال�ستفادة منها وتن�سيق ا

ع�ســــــاء  مبــــــا يربز الوحدة الثقافية للدول الأ

�سالمي  ويعزز التوا�سل الثقايف داخل العامل الإ

ي�سي�سكو بهذا ال�ساأن. والت�ساور مع الإ

و�ســــــدد املوؤمتر على اأهمية اإبراز مواقف 

�ســــــالمي وجهــــــوده ومبادراته من  العــــــامل الإ

ديان  أجــــــل تعزيز احلوار بــــــني الثقافات والأ ا

وحتالــــــف احل�ســــــارات املبنية علــــــى مبادئ 

�ســــــالم الثابتــــــة التــــــي تدعو اإىل ال�ســــــالم  الإ

والت�ســــــامح والحرتام املتبادل للخ�سو�سيات 

مم وال�ســــــعوب  الثقافيــــــة واحل�ســــــارية لــــــالأ

أنواع الغلو والعنف م�ســــــرياً اإىل  وترف�ص كل ا

ي�سي�سكو واإ�سهاماتها يف هذا املجال  جهود الإ

ويف جمال النهو�ــــــص بالتنمية الثقافية للعامل 

�سالمي  �سالمي وتن�سيق العمل الثقايف الإ الإ

امل�سرتك واإعداد الربامج وامل�ساريع الثقافية 

ع�ســــــاء على  الرائــــــدة وم�ســــــاعدة الدول الأ

الرتقاء بالقطاع الثقايف فيها داعيا اإياها اإىل 

�سالمي  موا�سلة هذه اجلهود داخل العامل الإ

وخارجه بالتعاون مع �رشكائها من املنظمات 

ع�ســــــاء  قليمية والدولية، ودعا الدول الأ الإ

واملنظمات املخت�ســــــة اإىل اتخــــــاذ مبادرات 

آليات بناءة من اأجل الت�سدي للحملة  خالقة وا

�سالمية والرموز  التي ت�ستهدف املقد�سات الإ

الثقافية للم�ســــــلمني موؤكدا اأهمية التن�ســــــيق 

عالم وموؤ�س�سات الت�سال يف  بني و�ســــــائل الإ

هذه الدول يف هذا املجال.
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و�ســــــدق املوؤمتر على تو�ســــــيات املجل�ص 

الثقافية  ال�ســــــرتاتيجية  لتنفيذ  ال�ست�ساري 

�سالمي ال�سادرة عن اجتماعاته بني  للعامل الإ

الدورتني اخلام�سة وال�ساد�سة للموؤمتر داعيا 

ع�ســــــاء اإىل تخ�سي�ص موارد مالية  الدول الأ

ثابتة لتمويل امل�ســــــاريع الثقافية ذات ال�سلة 

�ســــــالمي  بال�ســــــرتاتيجية الثقافيــــــة للعامل الإ

آليــــــات خالقة لدعم العمل  مــــــن اأجل اإيجاد ا

الثقايف وم�ساريعه وبراجمه ب�سفة عامة واإىل 

اإيالء املزيد من الهتمام باإدماج ال�سيا�سات 

الثقافيــــــة يف العمليــــــة التنموية والعمل على 

تفعيــــــل دور القطــــــاع الثقــــــايف يف اخلطط 

الوطنيــــــة للتنمية امل�ســــــتدامة وال�سرت�ســــــاد 

�ســــــالمي حــــــول التنوع  عالن الإ مببــــــادئ الإ

الثقــــــايف واأهدافــــــه عند و�ســــــعها اخلطط 

وال�سيا�سات الثقافية الوطنية.

ي�سي�سكو  وطلب املوؤمتر من املدير العام لالإ

موا�سلة عقد املوؤمترات والندوات وور�سات 

العمل يف خمتلف جمالت الثقافة والت�سال 

وخا�ســــــة تلك التي تعالج ق�ســــــايا املحافظة 

على الرتاث الثقايف وتعميم الثقافة للجميع 

دبــــــي وتعزيز  بــــــداع الفني والأ وت�ســــــجيع الإ

احلــــــوار والتنــــــوع الثقايف وتفعيــــــل التكافل 

الثقايف و�ســــــبل امتالك تقانــــــات املعلومات 

والت�سال وا�ستخدامها.

�رشائيلية  كما ندد املوؤمتر بالعتداءات الإ

على املن�ساآت واملمتلكات الثقافية والتاريخية 

ق�سى ويف  املقد�ســــــة يف حميط امل�ســــــجد الأ

را�سي الفل�سطينية كافة  القد�ص ال�رشيف والأ

�رشائيلي بالوقف  وطالب �سلطات الحتالل الإ

عمال احلفر والتنقيب يف امل�سجد  الفوري لأ

عمال البنــــــاء يف حميطه وبناء  ق�ســــــى ولأ الأ

جدار الف�سل العن�رشي لكون هذه املمار�سات 

ت�ســــــكل انتهاكاً �سافراً للقانون الدويل، معرباً 

ي�سي�سكو  عن تاأييده للجهود التي تقوم بها الإ

يف جمال توثيق جرائم احلرب واجلرائم �سد 

ن�ســــــانية التي ارتكبتها وترتكبها �سلطات  الإ

�رشائيلــــــي يف القد�ص ال�رشيف  الحتــــــالل الإ

را�ســــــي الفل�سطينية كافة من اأجل  وغزة والأ

اإعداد امللفات لرفع الدعوى الق�سائية �سد 

�رشائيليني من الع�سكريني  جمرمي احلرب الإ

واملدنيني اأمام العدالة الدولية. 

ودعا املوؤمتر املنظمة اإىل موا�سلة دعمها 

للموؤ�س�ســــــات الرتبويــــــة والعلميــــــة والثقافية 

الفل�سطينية يف اإطار وحدة القد�ص ال�رشيف 

ويف �ســــــوء خطط عمل املنظمــــــة وبراجمها 

وم�ســــــاريعها ذات ال�ســــــلة، كما دعا خمتلف 

القوى والفئات الفاعلة يف ال�ساحة الرتبوية 

والعلمية والثقافية وامل�ســــــوؤولة عن ال�ســــــاأن 

ال�سيا�سي يف فل�سطني ب�سفة عامة اإىل توحيد 

اجلهود وتن�سيق املواقف وتقريب الروؤى من 

خطار التي تهدد القد�ص  اأجل الت�ســــــدي لالأ

ال�رشيــــــف والتحديات التي تواجه الق�ســــــايا 

الفل�سطينية العادلة. 
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ع�ساء واملنظمات  وحث املوؤمتر الدول الأ

هلية على  قليميــــــة والدولية والهيئــــــات الأ الإ

تقــــــدمي املزيد مــــــن الدعم املــــــادي والفني 

للموؤ�س�ســــــات الرتبويــــــة والعلميــــــة والثقافية 

الفل�ســــــطينية ومتكينها من الو�سائل الالزمة 

للدفاع عن هوية الرتاث الثقايف املادي وغري 

املادي يف فل�سطني.

مــــــن جهته قــــــال املدير العــــــام للمنظمة 

الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري يف 

اجلل�ســــــة اخلتامية للموؤمتر: اإن الثقافة قوة 

للبناء احل�ســــــاري وطاقة للنماء الجتماعي 

وعن�رش فاعل للرخاء القت�ســــــادي، م�سيفاً 

أ�سفرت عنها الدورة ال�ساد�سة  اأن النتائج التي ا

�سالمي تعد قيمة م�سافة للعمل  للموؤمتر الإ

ي�سي�ســــــكو  الثقــــــايف العام الذي تنه�ص به الإ

لتحقيق النهو�ص الثقايف الذي يتاأ�س�ص على 

قاعدة احلراك الثقايف الذي يدفع بالثقافة 

يف مفهومهــــــا العميق ومدلولها الوا�ســــــع اإىل 

ممار�سة مهامها يف تطوير املجتمع والرتقاء 

به ويف جتديــــــد بناء احل�ســــــارة من منطلق 

ن�سان الذي هو حمور اهتمام املنظمة  بناء الإ

أو املجال العلمي  �ســــــواء يف املجال الرتبــــــوي ا

أو املجال الثقايف والت�ســــــايل، لفتاً اإىل اأن  ا

مفهــــــوم الثقافة باعتبارها ترفاً قد �ســــــقط 

أ�ســــــبحت الثقافة اليوم �سبياًل يوؤدي  بعد اأن ا

اإىل تقــــــدم املجتمعــــــات وتطورها يف الجتاه 

ال�ساعد نحو الرقي والزدهار. 

ي�سار اإىل اأن فكرة اإن�ساء منظمة اإ�سالمية 

دولية متخ�س�سة يف ق�سايا الرتبية والعلوم 

والثقافة تطــــــورت عرب خم�ــــــص مراحل من 

�ســــــالمي لوزراء  الــــــدورة الثامنة للموؤمتر الإ

اخلارجية اإىل الدورة احلادية ع�رشة للموؤمتر 

�ســــــالمي  اإىل اأن �ســــــادق موؤمتــــــر القمــــــة الإ

الثالث عام 1981 على قرار اإن�ســــــاء املنظمة 

�ســــــالمية للرتبية والعلــــــوم والثقافة وحث  الإ

ع�ســــــاء على دعمها والن�ســــــمام  الدول الأ

اإليها.

�ســــــالمي ال�ساد�ص لوزراء  وكان املوؤمتر الإ

الثقافــــــة اعتمد يف جل�ســــــته العامــــــة مدينة 

�سالمية  النجف العراقية عا�سمة للثقافة الإ

مارات  لعام 2012 ومدينة ال�سارقة بدولة الإ

�سالمية  العربية املتحدة عا�ســــــمة للثقافة الإ

لعام 2014 عن املنطقة العربية.

ي�سي�سكو اأن املوؤمتر املنعقد  وذكر موقع الإ

ذرية باكو مب�ســــــاركة �سورية  يف العا�ســــــمة الأ

أي�ســــــا الالئحة اجلديدة لعوا�ســــــم  اعتمــــــد ا

�ســــــالمية للفــــــرتة املمتدة من عام  الثقافة الإ

2015 اإىل عام 2024 ودعا اإىل تو�سيع قاعدة 

�سالمية لت�سمل عوا�سم  عوا�ســــــم الثقافة الإ

ومدنا تاريخية اإ�ســــــالمية مــــــن خارج الدول 

)1(
�سالمي.  ع�ساء يف منظمة املوؤمتر الإ الأ

كنوز �شورية: 

يف كلمة له افتتح بها معر�ص كنوز �سورية 

أوتينغر رئي�ص وزراء ولية  القدمية اأكد غونرت ا
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ملانية اأهميــــــة ما حققه  بــــــادن فورمتــــــربغ الأ

أملانيا و�سورية يف املجال  التعاون الدويل بني ا

الثقايف، معترباً اأن هذا املعر�ص يعد ك�ســــــفا 

ول مرة اإىل العامل،  علميا كبريا وهو يقــــــدم لأ

واأو�سح اأن الهتمام الكبري بهذا الك�سف جعل 

جامعة توبينغن تعرب عن قيمته العظيمة عرب 

اإقامة موؤمتر لدرا�سة اأهمية اكت�ساف مملكة 

أوتينغــــــر عن حر�ص بالده على  قطنا، وعرب ا

أملانيا و�سورية.  تنمية العالقات بني ا

بدوره �سكر وزير الثقافة الدكتور ريا�ص 

ملانية  أوتينغر واحلكومة الأ نع�سان اآغا ال�سيد ا

�ســــــهامها الكبــــــري يف الك�ســــــف عن مملكة  لإ

أ�ساد  ذات مكانة عظيمة يف تاريخ �ســــــورية وا

بالتعاون الدويل بني البعثة الوطنية ال�سورية 

يطالية.  ملانية والبعثة الإ والبعثة الأ

وقال الوزير نع�سان اآغا: اإن كنوز �سورية 

لي�ســــــت لها وحدها واإمنا هــــــي ملك الرتاث 

ن�ساين، م�ســــــريا اإىل اأن مملكة قطنا متثل  الإ

التاأثري العميق للح�سارة ال�سورية القدمية يف 

ثر اإىل �سمال  العامل القدمي حيث امتد هذا الأ

جناز الثقايف ميثل  البلطيق، موؤكداً اأن هذا الإ

اأر�ســــــية �سلبة لبناء املزيد من العالقات بني 

أملانيا الحتادية م�سريا اإىل  �سورية وجمهورية ا

اأهمية التوا�سل يف خمتلف امليادين ول�سيما 

الثقافية والقت�سادية. 

كمــــــا األقت مديرة متحــــــف فورمتربغ يف 

�ستاذة الدكتورة  ملانية الأ مدينة �ستوتغارت الأ

كورنيليا ايفيغلينب كلمة �ســــــكرت فيها جميع 

من �ساهموا يف جناح هذا املعر�ص م�سرية اإىل 

خرية يف موقع قطنا  اأهمية الكت�ســــــافات الأ

ثري يف �سورية، ووعدت ال�سيدة ايفيغلينب  الأ

باأن تعمل ما يف و�ســــــعها لتعريف النا�ص على 

هذه احل�سارة ال�سورية املن�سية. 

من جانبه �ســــــكر الدكتور ح�سني عمران 

أ�سهموا  أملانيا العلماء الذين ا �سفري �سورية يف ا

أثنى على جهودهم  يف اكت�ساف هذه الكنوز، وا

العلمية، وعرب عن اأهمية التوا�ســــــل الثقايف 

فاق  الــــــذي يحققه افتتاح املعر�ــــــص وعن الآ

الثقافية التي ميكن اأن ير�سمها م�سرياً اإىل اأن 

التعاون الثقايف هو بوابة للتوا�سل والتعاون 

خرى.  يف املجالت الأ

ويعتــــــرب معر�ص كنوز �ســــــورية القدمية.. 

أهــــــم معر�ص اأثري  اكت�ســــــاف مملكــــــة قطنا ا

علــــــى ال�ســــــعيد العاملــــــي حيث تظهــــــر فيه 

ول مرة على ال�سعيد  املكت�ســــــفات ال�سورية لأ

أر�سلت 350 قطعة  الدويل وكانت �سورية قد ا

أثريــــــة اإىل املعر�ص كما متت ا�ســــــتعارة 100  ا

أثرية �ســــــورية من خمتلف املتاحف يف  قطعة ا

)2(
العامل.

جتارة الكتب امل�شتعملة:

انتع�ســــــت جتــــــارة الكتب امل�ســــــتعملة يف 

اجلزائر العا�سمة، �ســــــاأنها كباقي العوا�سم 

أ�ســــــبحت تناف�ص  خرى، وا واملدن العربية الأ

كربيــــــات املكتبات احلديثــــــة، ومل تعد ظاهرة 
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بيع الكتب امل�ســــــتعملة تقت�رش على العا�سمة 

بــــــل غزت خمتلف املــــــدن اجلزائرية، ومل تعد 

حكراً على باعة متجولني يحتلون ال�ساحات 

ر�سفة  زقة ال�سيقة وعلى الأ وينت�رشون يف الأ

بــــــل ظهرت مكتبات خمت�ســــــة يف بيع الكتب 

امل�ستعملة، واأ�سبح رواد هذه املهنة يطالبون 

بتنظيم �ســــــالون للكتاب امل�ستعمل باجلزائر 

أو  على غرار عدد من الدول العربية كم�رش ا

املغرب، كما يبحــــــث هوؤلء عن اإطار هيكلي 

ينظــــــم جتارتهــــــم، يف وقت تعــــــرف خمتلف 

ال�ســــــاحات وامليادين اإقبــــــال متزايدا ملحبي 

املطالعة الذين ي�ستغلون الفر�سة ل�رشاء كتب 

أّن الكتــــــب ذاتها غالية  ب�ســــــعر رمزي، علما ا

ثمان يف املكتبات العامة واخلا�ســــــة على  الأ

حد �سواء. 

ويــــــرى بع�ــــــص الباحثــــــني اأن م�ســــــطلح 

الكتاب امل�ســــــتعمل يوظــــــف فقط لتميزه عن 

أ  الكتاب اجلديد، على اعتبار اأن الكتاب يقرا

ول ي�ســــــتعمل وينتقل من جيــــــل اإىل جيل من 

اأب لبن ومن �ســــــديق ل�ســــــديق، ناهيك عن 

أ�سياء اأعمق  أننا يف الكتاب امل�ســــــتعمل جند ا ا

مثل الطبعات التــــــي نفذت ودور الن�رش التي 

مل تعــــــد موجودة لكــــــن كتبهــــــا حتافظ على 

ا�ســــــمها، ويعترب الكتاب امل�ستعمل يف النهاية 

رث  أحــــــد مكونــــــات الثقافــــــة والــــــرتاث والإ ا

الثقــــــايف الذي ل ينبغــــــي التفريط فيه؛ وهو 

ما ي�ســــــتوجب املحافظة عليه، حيث ي�ساهم 

أ�ســــــحاب املكتبــــــات يف انتقال  املكتبيون اأي ا

ثر املكتوب عموماً.  الثقافة والأ

والواقع اأن الكتب امل�ستعملة يف اجلزائر 

ت�ستهوي �رشيحة الطلبة ب�سفة كبرية خا�سة 

وت�سكل هذه ال�رشيحة ن�سبة كبرية من املقبلني 

على املطالعة واقتناء الكتب بالنظر اإىل العدد 

ال�سخم الذي ميثله الطلبة، ويت�سابق بع�سهم 

أو  متلهفني يف رحلة للح�ســــــول على عنوان ا

اأكرث يفيدهم يف التح�سيل الدرا�سي باعتبار 

�ستاذ ما هو اإل  أ�س�ص املعرفة والأ الكتاب اأهم ا

موجه. وت�ســــــتقطب الكتب املعرو�سة -والتي 

عــــــادة ما ل توجد يف املكتبــــــات العادية ويف 

حال وجودها ل ميكن اقتناوؤها ب�سبب �سعرها 

املرتفع، وبذلك فاإن باعة الكتب امل�ســــــتعملة 

يوفرون كتًبا قيمة للغاية واأحيانا نادرة، كما 

اأن الكتب تزداد قيمتها كلما اأ�سبحت قدمية 

أنها جتــــــد دائما من ي�ســــــرتيها،  أكــــــرث، كما ا ا

احتكاما لقيمتها العلمية الكبرية، وما تزخر 

به هذه املوؤلفات مــــــن معاٍن وجتليات هامة، 

ويقبل على الكتب امل�ســــــتعملة فئات خمتلفة، 

أ�ســــــاتذة وخا�ســــــة طلبة  أدبــــــاء وفنانــــــون وا »ا

أ�سعار الكتب اجلامعية مرتفعة  ن ا الكليات لأ

أننا نحوز على  يف املكتبات النظامية، كمــــــا ا

عناوين كتب مفقودة متاما يف ال�سوق«. كما 

يق�سد املكان هواة املطالعة وع�ساق القراءة 

جنا�ص.  عمار والأ من �ستى الأ

تتنــــــوع الكتب املعرو�ســــــة للبيع وت�ســــــمل 
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جمــــــالت خمتلفة، الديــــــن والفــــــن والثقافة 

عالم والكمبيوتر، وتباع اأي�سا امل�ساحف  والإ

�ســــــالمي وتفا�سري القراآن  وجملدات الفقه الإ

أي�ســــــاً من  الكــــــرمي، جميــــــع اللغات حا�رشة ا

�ســــــبانية  نكليزية مرورا بالإ اإىل الإ العربيــــــة 

يطالية وحتى الرتكية. ويكرث  والفرن�سية والإ

دب العربــــــي وروايات  الطلب علــــــى كتب الأ

كبار الق�سا�ســــــني والروائيني، اإ�ســــــافة اإىل 

كتب اجلغرافية والتاريخ ومو�سوعات العامل.. 

وكتب ق�ســــــ�ص احلب واملغامــــــرات، وبع�ص 

الكتب املمنوعة. 

وي�ســــــري اأحد جتار الكتب امل�ستعملة اإىل 

ول  تنوع م�ســــــادر الكتب ويتمثل امل�ســــــدر الأ

يف املكتبــــــات املنزلية التي عادة ما ي�ســــــطر 

أ�ســــــحابها اإىل بيعها اإما ل�ســــــبب الهجرة اأو  ا

للحاجــــــة املادية فيما يتمثل امل�ســــــدر الثاين 

لهــــــذه الكتب يف تلك املكتبــــــات التي اأعلنت 

اإفال�سها. اأما امل�سدر الثالث فيتمثل يف تلك 

الكتب القيمة والنادرة التي ي�ســــــطر العديد 

من املثقفــــــني اإىل بيعها عند احلاجة اأو عند 

الوقوع يف �ســــــائقة مالية كبرية بثمن زهيد، 

اإ�ســــــافة اإىل دور الن�رش التي ت�سطر بع�سها 

اإىل بيع الكتب باأ�سعار زهيدة بهدف التخل�ص 

أبوابها واإىل  منها بعــــــد اأن قــــــررت اإغــــــالق ا

أغــــــرب هذه امل�ســــــادر التي حتدث  بد، وا الأ

عنهــــــا البع�ص عمــــــال النظافــــــة باعتبارهم 

م�سدر من م�سادر هذه الكتب حيث يعرثون 

عليهــــــا يف �ســــــناديق القمامة خا�ســــــة قرب 

بع�ص املوؤ�س�سات والهيئات التي تلجاأ لرتميم 

أو تغيريه وهنا يتم ال�ستغناء عن بع�ص  مقرها ا

الكتــــــب واملجالت لتجد طريقهــــــا اإىل جتار 

الكتب امل�ستعملة. 

والواقــــــع اأن من فوائد ظاهرة بيع الكتب 

ـالع الوا�سع لفئات  أنها �ستُـتيح الطِّ امل�ستعملة ا

اأكرب من حمّبـي القراءة، وخا�ســــــة من الذين 

ل ت�ســــــعـفهم احلالــــــة املادية ل�ــــــرشاء الكتب 

خالء  أنها طريقــــــة معقولة لإ اجلديدة، كما ا

أو املنزلية التي �ســــــاق  املكتبات ال�سخ�ســــــية ا

أين ي�سعون هذه  أ�ســــــحابها ول يعرفون ا بها ا

الكتــــــب، وذلك مع بع�ص الُعـيوب التي تظهر 

أولهــــــا، اأن بع�ص الكتب  يف هذه الطريقة، وا

الّنـادرة تكون منقو�ســــــة ب�ســــــبب التــــــاآكل اأو 

أجــــــزاء منهــــــا، كمــــــا اأن الحتفاظ  تقطيــــــع ا

بالكتاب القدمي بعد �رشائه وقراءته، �سيكون 

أ�ســــــحاب  أي�ســــــا غري مرغوب فيه، اإل عند ا ا

)3(
الهوايات الرتاثية. 

مكت�شفات اأثرية ليبية: 

قادت امل�سادفة كما يف كثري من احلالت 

املماثلة مواطناً ليبياً للعثور يف منطقة وادي 

البقر �ســــــمال غرب مدينة اأدري على نقو�ص 

�سخرية بال�سحراء الليبية، يتوقع الباحثون 

أنها قد تفتح الت�ساوؤلت عن تاريخ ح�سارات  ا

را�سي الليبية. ما قبل التاريخ بالأ

وحتتوي النقو�ص املكت�ســــــفة على املئات 
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عمــــــال النحتية املتناثــــــرة ترتقي اإىل  من الأ

مراحــــــل ما قبل التاريخ والع�ســــــور املتوالية 

ولية باملكان، وت�ســــــمل  ح�ســــــب ال�ســــــواهد الأ

لوحات منقو�سة بطريقة التفريع والنقر على 

واجهة ال�سخور بالوادي املذكور واملمتدة اإىل 

م�سافات طويلة تتناثر على جنباته مئات من 

هذه النقو�ــــــص اإىل جانب لوحات اأخرى تعرب 

عن مظاهر احلياة ال�ســــــائدة خالل مراحل 

تاريخيــــــة متعاقبــــــة، ت�ســــــري اإىل مواقــــــع اإىل 

ن�ساين املبكر لل�سحراء الليبية  ال�ستيطان الإ

منذ فرتات ما قبل التاريخ.

وقد احتوت م�سامني تلك النقو�ص على 

م�ســــــاهد حليــــــوان �ســــــبيه بحيــــــوان الالما، 

أنها لطفلة مت�سك بلعبة �سغرية  واأخرى يبدو ا

لعــــــاب القدمية اإىل  وطفل ميار�ــــــص اأحد الأ

جانب نقو�ص كتابية بلغة التيفيناغ عبارة عن 

ابتهــــــالت واأدعية، كما ا�ســــــتملت على رموز 

دينية وطال�ســــــم وحيوانات من بينها الثريان 

بقار والزرافــــــات وطيور النعام  والودان والأ

وم�ساهد لعمليات �سيدها اإ�سافة اإىل نقو�ص 

أخــــــرى ولوحات حتمل  أ�ســــــاطري ا تعــــــرب عن ا

)4(
م�سارات الطرق. 

خمطوطات نادرة للقراآن يف بغداد: 

العراقــــــي  الوطنــــــي  املركــــــز  افتتــــــح 

للمخطوطات يف اإحدى الدور الرتاثية ببغداد 

حاديث  معر�ساً ملخطوطات نادرة للقراآن والأ

ول الهجري. النبوية يعود بع�سها للقرن الأ

وي�سم املعر�ص الذي افتتحه وزير الدولة 

ثار قحطان عبا�ص نعمان  ل�سوؤون ال�سياحة والآ

أي�ساً اأدوات ا�ستعملها اخلطاطون من اأقالم  ا

و�ســــــفرات تراثية وحقائب وحافظات الكتب 

املهمــــــة، ومن اأهم املعرو�ســــــات التي و�ســــــل 

عددهــــــا اإىل 120 قطعة م�ســــــاحف خمتلفة 

عجاز  كتبت بطريقة تكاد ت�ســــــل اإىل حد الإ

اأظهر فيــــــه الفنــــــان مهارة وقــــــدرة نادرتني 

يف التحكــــــم باحلروف العربيــــــة، وبني هذه 

املعرو�سات م�ســــــحف كتب على جلد اأفعى 

داخل علبة �ســــــغرية مثمنة ال�سكل ل يتجوز 

قطرها 5.2 �ســــــنتم وحبــــــة اأرز كتب عليها 

خال�ــــــص كاملة وحبــــــة قمح كتبت  �ســــــورة الإ

عليها �سورة قري�ص.

وقال الوزير العراقي لل�ســــــحافيني: »اإن 

وىل، واأكد  املركز ي�سم نفائ�ص تعر�ص للمرة الأ

اأن وزارته ب�ســــــدد اإعــــــادة وتاأهيل  املتاحف 

كافة يف عموم حمافظــــــات البالد، اأما عبد 

الزهرة طالقاين املتحدث با�سم الوزارة فقد 

و�ســــــف هذه املخطوطات باأنها »نتاج فكري 

وعلمــــــي وفني ملراحل متعاقبــــــة من التاريخ 

�ســــــالمي اللذين كان لهما التاأثري  العربي والإ

ن�سانية  املبا�رش والكبري على احل�ســــــارات الإ

و�ساهما باإغناء الثقافة العاملية«.

للمخطوطات  الوطنــــــي  املركز  ويحتفظ 

بعدد كبــــــري من النفائ�ص ي�ســــــل عددها اإىل 

ألــــــف جملــــــد تت�ســــــمن معــــــارف واآداب  47 ا
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وفنــــــون خمتلفــــــة، كتــــــب بع�ســــــها على جلد 

الغزال املدبوغ، وكذلك الربدي، و�سم املعر�ص 

جمموعــــــة نادرة من خمطوطات علوم القراآن 

وتفا�سريه، من بينها غريب البيان يف التف�سري 

أنــــــوار التنزيل واأ�رشار التاأويل اإ�ســــــافة اإىل  وا

أبرزها  كتــــــب احلديث النبوي ال�رشيــــــف من ا

كتاب ال�ستب�ســــــار لل�ســــــيخ الطو�سي وكتاب 

الكايف للكلينــــــي واجلمع بني ال�ســــــحيحني 

وغريها.

ويذكــــــر القائمون علــــــى املركز اأن هناك 

قامــــــة معار�ص اأخــــــرى يف خمتلف  خطــــــة لإ

العلوم ت�ســــــم كتبــــــاً وخمطوطــــــات يف علوم 

الفيزيــــــاء والكيميــــــاء والريا�ســــــيات للرازي 

وجابر بن حيان واحل�ســــــن بن الهيثم والكتب 

دبيــــــة والتاريخية والعلــــــوم الدينية، حتى  الأ

يطلع الباحثون واملخت�سون عليها وال�ستفادة 

منها، وكان املركز اأقام العام املا�سي معر�سا 

للخط العربي، اإىل ذلك، عر�ســــــت خمطوطة 

نادرة للقراآن للخطــــــاط عبد الوهاب نيازي 

مل يكملهــــــا ب�ســــــبب وفاته يف القــــــرن الثامن 

)5(
ع�رش.

معر�س �شنعاء الدويل للكتاب: 

�ســــــاركت 350 دار ن�رش حمليــــــة وعربية 

وعاملية يف معر�ص �ســــــنعاء الدويل ال�ساد�ص 

والع�رشيــــــن للكتــــــاب الــــــذي نظمتــــــه الهيئة 

العامة للكتاب اليمنية، حيث عر�ســــــت دور 

الن�رش امل�ســــــاركة اأكرث مــــــن 400 األف عنوان 

يف خمتلف املجالت العلميــــــة والثقافية اإىل 

جانب م�ســــــاركات للكتاب وم�ســــــادر املعرفة 

لكرتونية. الإ

أملانيا �ســــــاركت بعر�ص اأكرث من  وكانــــــت ا

500 عنــــــوان اأملاين مرتجــــــم اإىل العربية يف 

جناح خا�ص يف املعر�ص، اإ�سافة اإىل فعاليات 

ثقافية متنوعة حتت عنوان »فكر وفن«.

وقال رئي�ص الهيئة العامة للكتاب الدكتور 

فار�ص ال�سقاف: اإن الدورة احلالية للمعر�ص 

»تتميز بالحتفاء باأملانيا �سيف �رشف كتقليد 

�ســــــنوي ت�ســــــعى الهيئة اإىل تر�سيخه واعتماد 

تنظيمه يف ال�سنوات املقبلة«.

أن�ســــــطة  وتخللــــــت فعاليــــــات املعر�ــــــص ا

أدباء  م�ســــــاحبة مب�ســــــاركة نخبة مفكرين وا

م«  عرب ومينيني تت�ســــــمن توقيــــــع كتب »الأ

لل�ســــــاعر الكبري الدكتور عبد العزيز املقالح، 

قبــــــال يف يوم الفتتــــــاح كبريا حيث  وكان الإ

تدفق املئات من الــــــزوار على املعر�ص الذي 

لوحظ فيــــــه ارتفاع عــــــدد الكتــــــب الدينية 

خــــــرى، وت�ســــــمنت  مقارنــــــة باملجــــــالت الأ

الفعاليــــــات معر�ســــــاً حول »ر�ســــــومات كتب 

ملانية املعا�رشة« وعر�ســــــاً ملوقع  طفــــــال الأ الأ

ملاين اللكــــــرتوين وندوات منها  »قنطــــــرة« الأ

نــــــدوة »الكتابة مــــــن الداخــــــل والكتابة من 

دبي يف �ســــــنعاء 2009«  اخلارج - امللتقى الأ

وعر�ساً م�رشحياً بعنوان »فقدان الذاكرة يف 

ملاين باتريك �سيو�ســــــكتد  ليرتي�ص« للكاتب الأ
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و»ملتقى الدويت�سه فيلله« و»�ستيفان فايدنر 

يف حديــــــث مع مثقفني مينيني « وغريها من 

)6( 
خرى. الفعاليات الأ

ميان:  رحيل �شاحب العلم والإ

تويف الكاتب امل�رشي م�ســــــطفى حممود 

عن 88 عامــــــا بالقاهرة بعد فرتة طويلة من 

املر�ص هي نهاية �ســــــنوات مــــــن البتعاد عن 

أ�ســــــواء عا�ص يف ظلها طويــــــاًل ككاتب مثري  ا

للجدل ومقدم برنامج تلفزيوين انق�سم حوله 

اليمني والي�سار. 

ولد م�ســــــطفى كمال حممود ح�سني عام 

ويل مبدينة طنطا يف  1921 وتلقى تعليمه الأ

دلتــــــا م�رش ثم در�ص الطــــــب يف جامعة فوؤاد 

ن لكنه اجتــــــه اإىل الكتابة  ول القاهــــــرة الآ الأ

دبيــــــة التي كانت مدخلــــــه اإىل تاأليف كتب  الأ

أ�سهرها: حوار  اعتربها فكرية وفل�سفية من ا

مع �ســــــديقي امللحد، ورحلتي من ال�سك اإىل 

ميــــــان، والقــــــراآن حماولة لفهــــــم ع�رشي،  الإ

وغريها من الكتب ال�سيا�سية والفكرية. 

أي�ســــــاً برناجمــــــاً  وكان حممــــــود يقــــــدم ا

ميان،  أ�ســــــبوعياً بعنوان: العلم والإ تلفزيونياً ا

يتحــــــدث فيه عن معجــــــزات اهلل يف الكون، 

و�ســــــط امل�رشية  أنباء ال�رشق الأ وذكرت وكالة ا

اأن حممود قدم 400 حلقة من الربنامج. 

الق�س�ســــــية  اأوىل جمموعاته  و�ســــــدرت 

بعنــــــوان /اأكل عي�ــــــص/ وتلتهــــــا جمموعــــــات 

ن�ــــــص/ وروايات / أخــــــرى منهــــــا /�ســــــلة الأ ا

اخلروج من التابوت/ و/العنكبوت/ و/رجل 

حتت ال�ســــــفر/ اإ�ســــــافة اإىل كتــــــب يف اأدب 

الرحلــــــة ليزيد عدد اأعمالــــــه على 60 كتاباً، 

وقدمت ال�ســــــينما امل�رشيــــــة اأفالما ماأخوذة 

عن بع�ص ق�ســــــ�ص حممود الذي �سارك يف 

كتابة ال�سيناريو واحلوار لفيلم /امل�ستحيل/ 

اأول اأفالم املخرج الراحل ح�ســــــني كمال عام 

1965، و/امل�ســــــتحيل/ ماأخــــــوذ عــــــن رواية 

بالعنوان نف�سه ملحمود وجاء بني اأف�سل مئة 

فيلم يف تاريخ ال�ســــــينما امل�رشية يف ا�ستفتاء 

للنقاد عام 1996، ونال الكاتب جائزة الدولة 

)7(
التقديرية مب�رش عام 1995. 

جدل حول متثال نفرتيتي: 

ملاين  مــــــا يــــــزال اجلــــــدال امل�ــــــرشي- الأ

يت�ســــــاعد حــــــول متثــــــال امللكــــــة الفرعونية 

نفرتيتي الذي يت�ســــــدر املتحف اجلديد يف 

برلني مع اإعــــــالن مونيكا جروتــــــارز اإحدى 

ملانية اأجنيال مريكل،  م�ساعدات امل�ست�سارة الأ

أملانيــــــا، توؤكد �رشعية  عــــــن وجود وثائق لدى ا

ح�سولها على التمثال ال�سهري.

وقالت بروتــــــارز يف مقابلة لها ردا على 

أملانيــــــا يف حال تقدم  �ســــــوؤال عما �ســــــتفعله ا

م�رش ر�ســــــمياً بطلب ا�ســــــرتداد التمثال: لقد 

ثار  كان هناك تفاهم تــــــام مع م�رش حول الآ

خرى  را�سي امل�رشية، والأ التي �ستبقى يف الأ

أملانيا ومنها متثال نفرتيتي،  التي �ستنقل اإىل ا

ولدينا وثائق توؤكد اأن خروج التمثال من م�رش 
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كان قانونياً، واأ�سافت م�ساعدة مريكل وهي 

أ�ســــــتاذة يف تاريخ الفن وخبرية ثقافية  أي�سا ا ا

عاملية: اإنني ل�ســــــت علــــــى يقني من اأن م�رش 

لديها اأف�سل الظروف املنا�سبة لهذا التمثال 

املعروف به�سا�ســــــته.. بل اإنني ل�ســــــت واثقة 

مــــــن اإمكانية نقله جــــــوا اإىل م�رش، وباملقابل 

أملانيا تعد ممتازة  فاإن الظروف املوجودة يف ا

بالن�سبة للتمثال.

يف هذا ال�سياق اأكدت جملة )دير �سبيغل( 

ملانيــــــة وجود وثيقــــــة تعود لعــــــام 1924،  الأ

ملانية ال�رشقية،  تو�سح اأن �سكرتري ال�رشكة الأ

قد اأورد وقائــــــع اجتماع عقد يف عام 1918 

ملاين  ثار الأ بني م�سوؤول م�رشي كبري وعامل الآ

لودفيــــــغ بوركهارت الذي عــــــرث على التمثال 

ثــــــار يف م�رش عام  خــــــالل التنقيب عــــــن الآ

ثار التي مت العثور  1912، وذلك لقت�ســــــام الآ

عليها بني اجلانبــــــني، واأن بوركهارت حر�ص 

أملانيا،  على اأن يكون هذا التمثال من ن�سيب ا

أنه مل يتم رمبا عن ق�ســــــد اإبراز التمثال  غري ا

ب�ســــــكل مميز، مــــــن حيث التعريــــــف بقيمته 

)8( 
ثرية والفنية. الأ

هريتا مولر الفائزة بجائزة نوبل:

ملانية هريتا مولر بجائزة  فازت الكاتبة الأ

داب للعام 2009 عن جممل اأعمالها  نوبل لالآ

امل�ســــــتوحاة من حياتها يف ظــــــل ديكتاتورية 

أنها  نيكولي ت�ساو�سي�سكو يف رومانيا، حيث ا

عك�ست بعمق حياة املحرومني برتكيز ال�سعر 

أته جلنة حكام  و�رشاحة النرث، ح�ســــــب ما را

هــــــذه اجلائزة، التي غاب عنها ال�ســــــعر منذ 

آخــــــر الفائزين بها ال�ســــــاعرة  1996، اإذ كان ا

البولندية في�سالفا �سيمبور�سكا. 

وقد عك�ست كتابات مولر احلياة اليومية 

الكئيبة يف ظل نظام ت�ساو�سي�ســــــكو القمعي 

ملان، كما  واملعاملة القا�ســــــية للرومانيــــــني الأ

�ســــــكل الف�ساد وعدم الت�ســــــامح وال�سطهاد 

اأفكاراً رئي�سية يف كتاباتها. 

ولدت مولــــــر يف منطقة تتحــــــدث اللغة 

ملانيــــــة يف رومانيا، وفــــــرت من ذلك البلد  الأ

أملانيــــــا عام 1987 اأي قبــــــل عامني من  اإىل ا

�سقوط جدار برلني، حيث واجهت �سعوبات 

كثــــــرية من بينها منعها مــــــن ن�رش كتاباتها يف 

بالدها، وبعد ذلك مت اكت�سافها ب�سكل كامل 

دب، اإذ قــــــررت عندئــــــذ تكري�ص  يف عــــــامل الأ

دب، وقد منعت الرقابة يف النظام  حياتها لالأ

الروماين جمموعتها الق�س�ســــــية الق�ســــــرية 

وىل التي �ســــــدرت يف العــــــام 1982 حتت  الأ

نكليزية حتت  ا�ســــــم »نيدرونغني« ون�رشت بالإ

ا�ســــــم »ناديرز«. ومل تن�رش الرواية ب�سكل كامل 

أملانيا اإثر تهريبها اإىل خارج  اإل بعد عامني يف ا

البالد، وحتدثــــــت مولر عن نفي الرومانيني 

ملــــــان اإىل الحتاد ال�ســــــوفياتي يف روايتها  الأ

خرية »اتيم�سوكل« التي �سدرت يف 2009،  الأ
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أ�ســــــهر روايات مولر »جواز ال�سفر«  ومن بني ا

أملانيا وترجمت  التــــــي ن�رشت العام 1986 يف ا

يف العام 1989، و»املوعد« التي ن�رشت العام 

أة بعد  2001 وت�سف القلق الذي تعي�سه امرا

اأن ا�ستدعتها مديرية اأمن الدولة. 

وقد انتقدت مولر ت�ساو�سي�ســــــكو يف اأكرث 

من مقالة، وو�سفت انتهاكاته، والبذخ الذي 

و�ساع العامة للمجتمع  اأحاط به نف�ســــــه، والأ

يف ظــــــل عهــــــده، وما متيزت به من �ســــــطوة 

فراد واحلريات  ومالحقة، وت�سييق على الأ

أ�ســــــيبت »بفقدان  العامة وقالت: اإن رومانيا ا

الذاكرة اجلماعي« ملا�سيها القمعي، وذكرت 

اأن �ســــــكان رومانيــــــا »يتظاهرون بــــــاأن ذلك 

املا�ســــــي اختفى، اإن البالد جميعها م�سابة 

بفقدان الذاكرة اجلماعي«. 

وياأتي فوز مولر بعد فوز الكاتب الفرن�سي 

جان ماري غو�ســــــتاف لوكليزيو العام املا�سي 

باجلائزة التي ت�ســــــمل دبلوما وميدالية نوبل 

ومبلغ ع�رشة ماليني كــــــورون )1.42 مليون 

دولر(. ويف العــــــام 2007 فازت الربيطانية 

)9(
دوري�ص لي�سنغ باجلائزة.

معار�س للكتب والنفائ�س: 

جمــــــع معر�ص نادر يف وا�ســــــنطن مناذج 

�سالمي  فريدة من كتب التنجيم من العامل الإ

�ســــــكلت مرجعاً هامــــــاً وثميناً بالن�ســــــبة اإىل 

احلــــــكام الفر�ــــــص والعثمانيني ف�ســــــال عن 

رعاياهم خالل القرن ال�ساد�ص ع�رش.

وقالت مع�ســــــومة فرهد اأمينة املعر�ص 

الــــــذي حمــــــل عنــــــوان /فــــــال نامــــــة، كتب 

التعويذات/ الذي ا�ست�سافه متحف �ساكلري 

غالريي، وهو اأحد متاحف ال�رشق يف جمعية 

�ســــــميثونيان يف وا�سنطن: اإنها فر�سة فريدة 

حت�سل مرة يف احلياة لروؤية هذه ال�سفحات 

باألوانها اللماعة التي ينريها الذهب الرقيق، 

واأكدت وهي تقف اأمام 65 لوحاً وكتاباً ت�سور 

�سخ�ســــــيات من العهد القــــــدمي ومن القراآن 

ورموزاً من علم التنجيم مترر ر�سائل باطنية 

وىل  وتطلب جمعها ثمانية اأعوام انها املرة الأ

التي تتم درا�ســــــة هــــــذه املخطوطات، وهذا 

الدليل هو اأول اإ�ســــــدار يف هذا املو�سوع يف 

العامل باأ�رشه.

لواح باأحجامها  أ�سارت فرهند اإىل اأن الأ وا

داب ال�رشقية م�سدرها  الكبرية والنادرة يف الآ

أربعة مناذج معروفة وموزعة �سمن  ثالثة من ا

الكتب ال�ســــــتثنائية التي تتناول التنجيم يف 

الثقافة الفار�ســــــية والعثمانيــــــة بعد 1550، 

وذكرت اأن متاحف توبا�ســــــكي يف ا�سطنبول 

�ســــــالمي  واللوفر يف باري�ص ومتحف الفن الإ

يف برلني ومتحــــــف الفن والتاريخ يف جنيف 

ف�ســــــال عن ت�سي�سرت بيتي ليربيري يف دبلن، 

من بني موؤ�س�ســــــات اأخرى قــــــد اأعادت هذه 

عمال للمعر�ص ال�ســــــتثنائي الذي ي�ستمر  الأ
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اإىل الرابع والع�رشين من كانون الثاين/يناير 

.2010

وذكرت فرهــــــد اأن املعر�ص يظهر جانباً 

أنه يف  خمتلفــــــاً من هذه الثقافة م�ســــــرية اإىل ا

وثان »ا�ستخدمت  حني حرم القراآن عبادة الأ

كتب التنجيم املخ�س�سة لعامة النا�ص ال�سور 

بكرثة«، ولكــــــن لي�ص لهدف دينــــــي، وقالت: 

اإنه من اأجل ت�ســــــفح اأحد كتب التنجيم كان 

أو ال�سخ�ص العادي يفتحون  موظفو البالط ا

أحــــــد الكتب عند اأي �ســــــفحة تقع بني يديه  ا

م�سادفة يف اأعقاب جل�ســــــة �سالة طق�سية، 

يات  لي�ستلهموا من ال�سورة التي يجدونها والآ

أو دليــــــاًل اأو حتى  التــــــي ترافقها اإر�ســــــادات ا

جتلياً، ي�ســــــتندون اإليه من اأجل اإيجاد اإجابة 

أو القيام برحلة اأو  يف �ســــــاأن اإعالن احلرب ا

قدام على الزواج، موؤكدة  أو الإ بيع ح�ســــــان ا

أ�ســــــئلة النا�ص  من جانب اآخر اأن اهتمامات وا

يف تلــــــك احلقبــــــة كانت مماثلــــــة لتلك التي 

يطرحها النا�ص راهناً، حيث ل نزال نحتفظ 

بتلك الرغبة امل�سرتكة يف اأن نعرف ما يخبئه 

لنا امل�ستقبل.

على �سعيد اآخر افتتحت مكتبة نيويورك 

العامة معر�ساً خم�س�ســــــاً لكتاب /كانديد/ 

ملوؤلفه الفيل�ســــــوف الفرن�ســــــي فولتري، وذلك 

مبنا�سبة مرور 250 عاماً على �سدوره، حيث 

أبريل من  ي�ستمر هذا املعر�ص لغاية ني�سان/ا

عام 2010 القادم، وي�ســــــم الطبعات ال�سبع 

ع�رشة لهذا الكتاب يف العام الذي �سدر فيه 

يف 1759، ف�ســــــاًل عن املخطوطة الوحيدة 

املعروفــــــة التــــــي اأمالهــــــا فولتــــــري بنف�ســــــه، 

و�سححها بخط يده.

وتعر�ص املكتبــــــة العامة كذلك الطبعات 

التالية للكتاب مبا يف ذلك ن�سخة على �سكل 

كتاب م�سور، اإ�سافة اإىل وثائق عن م�رشحيات 

أوبرا م�ستوحاة من هذا العمل، وي�سدد بول  وا

لوكلــــــري مدير املكتبة علــــــى اأن كانديد عمل 

أنه كان  هداف مو�سحاً ا �ساخر له ع�رشات الأ

معجباً بفولتري منذ �سن املراهقة، م�سيفاً: اإن 

الكتاب يحتوي وراء خفة ظاهرة على �ســــــعي 

عميق اإىل الطريقــــــة التي ميكن من خاللها 

للب�رشية اأن تكافــــــح ال�رش، وقد حقق الكتاب 

جناحاً فورياً مع اإ�ســــــدار 20 األف ن�سخة يف 

وىل. وقال بول لوكلري: لقد اأ�سبح  ال�ســــــنة الأ

فولتري �ســــــهرياً وهو ل يزال على قيد احلياة 

دب.  لقد �سكل اأول جنم روك يف جمال الأ

وتعر�ــــــص كتاب كانديد لقيود الرقابة يف 

فرن�ســــــا والفاتيكان ب�ســــــبب حتليله ال�ساخر 

ملوا�سيع مثل الديانة واجلن�ص وال�سلطة، ومن 

أي�ساً  غرا�ص املعرو�ســــــة يف نيويورك ا بني الأ

حمر حفر عليها  حاويــــــة وثائق من اجللد الأ

ا�ســــــم فولتري باأحرف من ذهب وكان الكاتب 

الفيل�سوف الفرن�سي يحملها يف �سفراته عرب 

)10(
اأوروبة يف القرن الثامن ع�رش.
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اإن الر�ؤي������ة املعرفي������ة للكتاب تتب������دى بتنوعات ع������دة، تختلف باختالف 

أ� تكرث املباين املعريف للن�ص. فمن الكتاب املوؤلف �حدة �ماهية للن�ص  اأحادية ا

الواح������د. اإىل الكتاب متعدد الر�ؤى الكتابي������ة بتعدد منتجيه. اإىل العمل الذي 

ثنينية اإىل الكرثة، فيدخل حد العمل املو�سوعي. �يف الكل  حادية الإ
يتجا�ز الأ

الغاية تقدمي الن�ص املعريف بب�سمة رائية.

يف ه������ذا الكت������اب على م������ا �رد يف تقدميه: درا�س������ات �مق������الت نقدية، 

❁

ò
باحث �سوري.

حدائـــــــق الن�صـــــــــو�ص

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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تتوخى البحث عن الدالالت النف�سية والقيم 

اجلمالية يف الن�سو�ص ال�سعرية والق�س�سية 

والروائية. ناهيك     

�س������لوبية يف  ع������ن الظواه������ر اللغوية واالأ

دب������ي. الكت������اب جمموع������ة من  اخلط������اب االأ

دب  الت������ي تناولت االأ املقاالت والدرا�س������ات 

مل������اين  جنل������و  اأمريك������ي، واالأ الرو�س������ي واالأ

والت�سيلي.

الكتاب حتت عنوان: »حدائق الن�سو�ص.. 

داب العاملية: الرو�سي-  مقاربات نقدية يف االآ

ملاين- الت�س������يكي- االأجنلو اأمريكي«. وهو  االأ

تاألي������ف ملجموعة من النق������اد والكّتاب. قام 

برتجمت������ه اإىل اللغة العربي������ة الدكتور »علي 

مري �سالح«. و�سدر عن »دار نينوى«  عبد االأ

للطباعة والن�رش بدم�سق، للعام /2009/ ويف 

/295/ �سفحة من القطع الو�سط.

❁    ❁    ❁

در��سات �أولية..

ال�س������ورة الفنّي������ة: تعترب ال�س������ورة   -1

الفنية املفهوم الرئي�������ص للنظرية اجلمالية. 

أ باجتاه الفن الال�سخ�س������اين  لكن حتوالً طرا

أو )الالمو�سوعي(. ومت البحث  )التجريدي( ا

عن بنية العمل الفني، اللغة الفنية، اجلمالية، 

عمال الفنية. هذا الرف�ص  أو اإبداع واإدراك االأ ا

لل�س������ورة، تقرر م������ن خالل تطور التف�س������ري 

الفني. اإن البعد عــــــن اخليال اأجنز مدار�ص 

عــــــدة: التعبريية، الرمزية، فــــــن البقع، الفن 

مر حوايل  الب�رشي، الفن احلركي. ا�ستمر الأ

خم�سني عاماً، مما اأدى اإىل انحطاط الفن، 

ذلك اأن اخليال هو روح الفن وجوهره.

ينبغــــــي درا�ســــــة ال�ســــــورة الفنيــــــة وفق 

امل�ســــــطلحية الفل�سفية. لقد حّل املارك�سيون 

امل�ســــــاألة عرب نظرية النعكا�ــــــص، لب املادية 

اجلدلية والتــــــي عرب عنها »لينــــــني« بقوله: 

اإن اإح�سا�ســــــنا ووعينا، ما هو اإل �سور للعامل 

اخلارجي، ومن اجللي اإنه ل ميكن اأن توجد 

أّن ال�سيء  ال�سورة من دون ال�سيء امل�سّور، اإل ا

امل�سّور يوجد ب�ســــــورة م�ستقلة عن امل�سّور. 

ومدى م�ســــــداقية هذا الوعــــــي، يكون عرب 

اخلربة الجتماعية التاريخية. ويلعب اخليال 

همية. ومن هنا ن�ستنتج اإنه  دوراً غاية يف الأ

ل يوجد فارق يف درجة املادية بني ال�ســــــورة 

والفكرة. )ميخائيل اأوف�سيانيكوف(.

ألقى الفنانون  فرويد والفــــــن: لقد ا  -2

أ�ســــــاء فهم غاياتهم:  نه ا اللــــــوم على فرويد لأ

كان فرويــــــد يكن الحــــــرتام  للفنانني من كل 

تي: ال�سعراء،  ال�سنوف، وبح�سب الت�سل�سل الآ

النحت، فن املعمار، الر�ســــــم، املو�سيقا. كان 

فرويد يح�ص اإح�سا�ساً قوياً باجلمال الب�سيط، 

اإح�سا�ساً بارزاً يف دنيا الطبيعة. وبقدرة على 

التقدير اجلمايل. وقد كتب اإىل زوجته مرة: 
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�ســــــياء يف كالرييهات  اليوم راأيت ثانية اأهم الأ

الفاتيكان. كما كتب اإىل �سديقه يونغ قائاًل: 

»يف خ�سم الطبيعة، فقدت اإح�سا�سي بذاتي. 

ميكنك اأن ت�ســــــخ�ص هذه  احلالة بو�ســــــفها 

جنون املراهقة«. بكل دقة كان فرويد يدرك 

جيداً اأن اإح�سا�ســــــه اجلمايل بقي يف �ســــــكل 

بدائي ب�ســــــيط. اإن درا�ســــــته عن )ليوناردو( 

مكر�ســــــة بنحو وا�ســــــع للمقارنة والتباين بني 

الدافعــــــني، ولل�رشاع الذي ميكن اأن ين�ســــــب 

بينهما كما ن�سب ال�رشاع لدى ليوناردو غوته. 

واأورد فرويد قائاًل: »طاملا اأن مواهب الفنان 

وقدراته مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقدرته على 

جناز  الت�ســــــامي، فعلينا اأن نقر اأن طبيعة الإ

أي�ســــــاً يتعذر علينــــــا بلوغها من  الفني هي ا

آرن�ســــــت  ناحيــــــة التحليل ال�ســــــيكولوجي«. )ا

جونز(.

❁    ❁    ❁

دب الرو�شي.. الأ

عنــــــد  �ســــــوات  الأ تعدديــــــة   -1

دو�ستويف�سكي: يف كتاب لباختني حتت عنوان 

بداعي عند دو�ستويف�سكي«،  »ق�سايا الفن الإ

�سلوبية يف اأدب  يتناول بع�ص ال�ســــــكالنية الأ

هذا الكاتب، التي تك�ســــــف تلقائياً الطبيعة 

الجتماعية- النف�سية للكاتب الروائي، ومن 

�ســــــوات: »عــــــدد كبري من  اأهمها تعددية الأ

�ســــــوات امل�ســــــتقلة وغري املمتزجة.. حيث  الأ

كل �ســــــوت يحمل جزءاً كاماًل بذاته«. وكتب 

أي�ســــــاً »اإن وعي البطل ي�ســــــور من اخلارج  ا

كوعي متميز، ولكنه غــــــري حمدد، ول ميكن 

حتويله اإىل هدف كامن يف وعي املوؤلف«. اإن 

أراد  باختني قوله: »اإن دو�ستويف�ســــــكي ل  ما ا

قنعة على وجوه ال�سخ�سيات التي  ي�ســــــع الأ

يخلقها من اأجل ذاتــــــه، ول حتى يرتبها عن 

ق�ســــــد يف نظام خمطط له مــــــن العالقات، 

هداف التي  كي حتقــــــق يف النهاية املهام والأ

و�سعها املوؤلف ن�ســــــب عينيه منذ البداية«. 

أنا تويل لونا ت�سار�سكي(. )ا

دبّية لكّتاب  تول�ســــــتوي واملطالب الأ  -2

القرن الع�رشين خارج رو�سيا: عرف تول�ستوي 
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دبية«  يف اخلــــــارج باأنه »منتهــــــك التقاليد الأ

العبقري غري املتمدن،، التفت )تول�ســــــتوي( 

اإىل بواعث الرتاث ال�سعبي واغرتف من كنز 

غاين ال�سعبية.  مثال والأ الكالم ال�سعبي والأ

يف »حكايــــــا النا�ص« جرب تول�ســــــتوي وحقق 

مور  القاعدة ال�ســــــمولية )ما هو الفن؟(. الأ

دانة ال�سديدة  اجلوهرية يف نقد تول�ستوي: الإ

حلكم النخبــــــة وللتملق والتكرب كظواهر غري 

اإن�ســــــانية. الفن واجب نبيل. حيــــــاة العامل 

وعمله موا�ســــــيع فنية جديرة بالهتمام. يف 

�ستينيات القرن التا�سع ع�رش كتب تول�ستوي: 

اأعتقد اأن احلاجة �رشعية ويجب اإ�سباعها. اإن 

رواية مثل )احلرب وال�سالم( هي بعيدة عن 

دب اجلماهريي  دب النخبــــــوي كما عن الأ الأ

املب�سط. اإن فن تول�ستوي هو دعوة للتجديد 

والبحــــــث، ولي�ص للتقليد والتكــــــرار. )متارا 

موتيليفا(.

فــــــنُّ الكتابة عند ت�ســــــيكوف: ترى   -3

أ  دبية النــــــور بطرق خمتلفــــــة. بدا ثــــــار الأ الآ

دبية مطلع ثمانينات  ت�ســــــيكوف م�ســــــريته الأ

القرن التا�ســــــع ع�ــــــرش. كانــــــت بداياته ذات 

طابع م�سحك و�ساخر. �رّشح عام /1886/ 

آليــــــة، مثلما  أنا اأكتب ق�س�ســــــي با قائــــــاًل: »ا

يكتب املرا�ســــــلون ال�سحفيون تقاريرهم عن 

أ يكتب ببطء بع�ص ال�سيء  احلرائق«. ثم بدا

أ�ســــــبح النا�ص ينتظــــــرون طوياًل حتى  حتى ا

يخرج لهم مبولوده. وكان كاتباً نهارياً بعك�ص 

ويحذف  دو�ستويف�سكي. وكان يخت�رش كثرياً 

بداعــــــي. كانت  أثنــــــاء كتابة ن�ســــــه الإ أكــــــرث ا ا

ق�س�ســــــه ذات ديناميكيــــــة، وكان يعيد كتابة 

أكــــــرث من مرة. وكان يح�ص اأن النهاية   الن�ص ا

مور تعقيداً  أكــــــرث الأ بعيدة جــــــداً جداً، واأن ا

و�سعوبة هي البداية. )زينويف بابريني(.

❁    ❁    ❁

ملاين دب الأ الأ

غونرت غرا�ص.. طبل احلياد: اإن ما   -1

قدمــــــه )غونرت غرا�ص( اأرهب من اطلع عليه 

وتابعه. كان نحاتاً ور�ســــــاماً وموؤلفاً لعدد من 

امل�رشحيات التجريبية واحلوارات ال�ساخرة، 

كرث اأ�سالة. ن�رش  واأحد ال�سعراء ال�ســــــباب الأ

وىل عــــــام /1956/  جمموعتــــــه ال�ســــــعرية الأ

حتت عنــــــوان )مزايا ديكة الريــــــح(  ليتبعها 

بثانيــــــة حتت عنوان )ملعــــــان الزوايا الثالث( 

وذاع �ســــــيته على نطاق وا�سع ككاتب درامي 

أ�ســــــدر )قط وفار(  ذاعة، كما ا يف امل�رشح والإ

وهــــــي روايــــــة ق�ســــــرية اأعقبت ن�ــــــرش روايته 

الطويلة )طبل من �ســــــفيح(. ك�ساعر وروائي 

ويل بالكلمات، مبنابع اللغة  كان اهتمامــــــه الأ

مكان..  واإمكانياتها، متما�سياً التجريد قدر الإ

ومــــــرة تلو املرة يظهر )غرا�ص( نفوذ العقيدة 

الكاثوليكية الرومانيــــــة من خالل ت�رشفات 
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تنم عن عدم احرتام للمقد�ســــــات.. وتعامله 

مع ال�سيا�سة بطريقة هزيلة. )ملحق التاميز 

دبي(. الأ

ن�سان:  والإ الكاتب  توخول�ســــــكي..   -2

ولــــــد توخول�ســــــكي عــــــام /1890/ يف برلني 

ربعني  وتــــــويف وهــــــو يف عامه اخلام�ــــــص والأ

يف ال�ســــــويد، منتحراً. كان �سحفياً، وموؤلفاً 

يروم التاأثري املبا�رش يف نفو�ص قرائه. ومعظم 

ما كتبه ُدوِّن يف منا�ســــــبات خا�ســــــة. جادل 

املوؤ�س�سات كلها يف القانون يف برلني وجنيف. 

ن�ــــــرش ق�ســــــته )رانيز بريغ( عــــــام /1912/، 

أ�سماء م�ستعارة يف كتاباته.. اأثرت  وا�ستخدم ا

أن�ســــــطة  وىل يف ا جتربــــــة احلــــــرب العامة الأ

بعد  وال�ســــــحفية..  ال�سيا�سية  توخول�ســــــكي 

م�ســــــي خدمته الع�ســــــكرية رجــــــع اإىل برلني 

أ�س�ص  ليرتاأ�ص حترير جملة هجائية )اأولك( وا

�ســــــدقاء عام /1919/ )ع�سية  مع بع�ص الأ

ال�ســــــلم للم�ساركني يف احلرب( حيث انبثقت 

عنها جلنة )مناه�ســــــة احلــــــرب(. بعد ذلك 

�ســــــارك يف اأعمال م�رشحيــــــة عدة موؤلفة من 

مزيج من احلوار والرق�ص والغناء ذات طابع 

�ســــــاخر.، يف عام /1933/ ن�رش اآخر اإ�سهام 

له. )ميخائيل هريهولزر(. 

❁    ❁    ❁

جنلو اأمريكي دب الأ الأ

نوثــــــة يف روايات  ال�ســــــعر رمزاً لالأ  -1

مريكــــــي  همنغــــــوي: ي�ســــــتخدم الروائــــــي الأ

نوثة يف  اإرن�ســــــت همنغواي ال�ســــــعر رمزاً لالأ

و�ســــــفه للن�ســــــاء يف رواياتــــــه. هنالك طراز 

وا�سح وحمدد واإعادة يف ا�ستخدام همنغواي 

نوثة اأو فقدانها، اأن  لل�ســــــعر بو�سفه رمزاً لالأ

أو  نكون قادريــــــن على التنبوؤ باأنوثة ن�ســــــائه ا

فقدانها من معرفتنا بالكيفية التي ي�ســــــف 

بها �سعرهن من خالل معرفتنا بطبيعة واآفاق 

�سخ�سيتهن.. لقد ا�ســــــتخدم همنغواي رمز 

ال�سعر ب�سورة خا�سة كي يبني لنا اأي �سنف 

أة يف اأعماله.ويف و�سف  من الن�ســــــاء هي املرا

مريكي  ال�سعر لوحده ك�ســــــف لنا الروائي الأ

مكانية  نوثة املكبوتــــــة. كانت لديها الإ عن الأ

أنوثة مقيدة،  أنوثة، لكنهــــــا ا اأن ت�ســــــبح ذات ا

بال�سبط على غرار ال�سعر الطويل املم�سوك 

واملربوط ب�سدة بو�ساطة عقدة فوق الرقبة.

دب  �رشورة فوكرن: يواجه طالب الأ  -2

أ�ساتذتهم لئحة �ساقة ب�سبب ت�سجيل تاأثريه  وا

يف الفــــــن املعا�ــــــرش، ويف ك�ســــــف كل ما هو 

مكان  فوكرني يف اأدب القــــــرن الع�رشين. بالإ

اإيجاد ت�سابهات ملوا�سيع فوكرنية يف كتابات 

ــــــاب اأمريكا اجلنوبية. لكــــــن الروح احلية  كّت

بد يف الت�سبيه والتقليد.  بداع تطيع اإىل الأ لالإ
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كان فوكرن بح�سب توما�ص مان »ذا �سخ�سية 

اذة اإىل حد النهاك«. واأ�سبحت وا�سحة  اأخَّ

حداث  أتــــــي بالعهود والأ فكرة الزمن التي تا

�ســــــوية والتــــــي تكمن يف جذور بنيــــــة اأعمال 

ن�ســــــان هي  عديــــــدة. الثقــــــة الرواقية يف الإ

أية  برز يف عمل فوكرن. فوكرن على ا املظهر الأ

حال ل يف�ســــــل الفن عن الأخالق. وهذا ما 

جعله يف طليعة كّتاب القرن الع�رشين. 

❁    ❁    ❁

اإ�صدارات..

❁ اخلط���اب وتقني���ات ال����رصد يف الن����س 

الروائي ال�شوري املعا�رص: كتاب حديث، �سدر 

عن احتاد الكّتاب العــــــرب للباحث الدكتور 

»عادل الفريجات« �ســــــمن �سل�سلة الدرا�سات 

للعــــــام /2009/. وفيــــــه ي�ســــــع الباحث بني 

يدي القارئ كتاباً نقدياً عبارة عن جمموعة 

ربع وع�رشين رواية �سورية. درا�سات نقدية لأ

❁ عل���م الجتم���اع.. مفاهي���م اأ�شا�شي���ة: 

بحاث  �سدر حديثاً عن ال�ســــــبكة العربية لالأ

كتاب حتت عنوان »علم الجتماع.. مفاهيم 

أ�سا�ســــــية« قــــــام بتحريــــــره )جويد �ســــــكوت(  ا

نكليزية »حممد  وترجمه اإىل العربيــــــة من الإ

عثمــــــان«، يت�ســــــمن الكتــــــاب جمموعــــــة من 

�سا�ســــــية املرئية اأبجدياً كمداخل  املفاهيم الأ

مل�ســــــطلحات اجتماعيــــــة . يقــــــع الكتاب يف 

/432/ �سفحة من القطع الكبري.

❁ اأجم���ل ق�ش���ة ع���ن اللغة: يف اإ�ســــــدار 

حديث  عن املنظمة العربية للرتجمة )اأجمل 

ق�سة عن اللغة( الكتاب با�سكال بيك، لوران 

�ساغار، جي�ســــــالن دوهان و�سي�سل لي�ستيان. 

ن�ســــــة ريتا خاطر. يقع الكتاب يف  ترجمة الآ

/231/ �سفحة من القطع الكبري.

❁ نوح وكالب الزمهرير: �سدر حديثاً عن 

دار اإنانا للطباعة والن�رش بدم�سق كتاب حتت 

عنوان  »نوح وكالب الزمهرير«. الكتاب عبارة 

عن رواية تاريخيــــــة لهذا الروائي العراقي- 

يناق�ص فيها م�ســــــاألة الثواب والعقاب باملعنى 

آليــــــة التيولوجيا الرافدية،  التاريخــــــي، وفق ا

باإ�سقاطات معا�رشة. تقع الرواية يف /230/ 

�سفحة من القطع الكبري.

❁ �ش���دى ال�شورة املرئية: �ســــــدر حديثاً 

عــــــن دار اإنانــــــا للطباعــــــة والن�رش بدم�ســــــق 

كتاب للباحث »ح�ســــــن اإبراهيم« حتت عنوان 

»�سدى ال�ســــــورة املرئية«. وهو كتاب يجمع 

دب والعلم عرب لغة اخليال. متجاوزاً  بني الأ

بع�ص الت�سنيفات نحو روؤى �سوفية مدعمة 

مثلة. يقع الكتاب يف /150/  بال�ســــــواهد والأ

�سفحة من القطع الو�سط.



دميقراطية وغربة و»جوكر«

الع��������������دد 556  كان������ون الث��اين  5162010

اأن يخو�س  ال�����ش��ي��د،  اأح��م��د لطفي  امل��ع��روف  امل�����رصي  امل��ف��ك��ر  ر  ق���رَّ

النتخابات الربملانية امل�رصية، يف عهد امللكية، حتت �شعار الدميقراطية، 

رياف  وابتداأ حملته الربملانية يف منطقته النتخابية والتي تقع يف الأ

آنذاك. رياف امل�رصية ا امل�رصية.. وما اأدراك ما كانت الأ

»بندر  يف  يعي�س  ال��ذي  املثقف،  فندي  الأ ال�شيد،  لطفي  اأحمد  كان 

ن�شان،  الإ وحقوق  الدميقراطية،  عن  يتكلم  الدنيا،  اأم  القاهرة  م�رص« 

دميقراطية وغربة و»جوكر«
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رياف«، وكان مناف�شه النتخابي،  وبلغة ولهجة »بتوع م�رص« ولي�س بلهجة »بتوع الأ

قبل  لهم  فقال  املنطقة،  تلك  يف  النا�س  يفكر  كيف  يعرف  املنطقة،  نف�س  من 

النتخابي:  برناجمه  لهم  وي�رصح  القاهرة،  من  ال�شيد،  لطفي  اأحمد  ياأتي  اأن 

اأحمد لطفي ال�شيد ده دميقراطي، اإنتو عارفني اإيه دميقراطي؟ ده عاوز يخّلي 

ال�شتات، يختلطوا بالرجال، والراجل يتجوز اأخته، ده راجل مف�شد، واإذا كنتوا م�س 

م�شدقني اإنه دميقراطي، ا�شاألوه بنف�شه، وهو �شيقولكم!.

وعندما جاء اأحمد لطفي ال�شيد، اإىل منطقته الريفية النتخابية، مل يكذب 

اأ�شتاذ زي ما بيقولوا راجل  يا  اأنت �شحيح  �شاألوه مبا�رصة: هو  اإذ  النا�س اخلرب، 

�شتاذ ال�شيد، انتفخت اأوداجه فخرًا، ومل يعرف اأن هناك  دميقراطي؟! وطبعًا الأ

فرقًا كبريًا، بني مفهوم الدميقراطية الذي ينادي به، ومفهوم الدميقراطية يف 

يعدل طربو�شه:  وهو  لهم  قال  لذا  النتخابي،  مناف�شه  د�شي�شة  ب�شبب  اأذهانهم، 

و�شقط  النا�س،  عنه  انف�س  برناجمه،  ي�رصح  اأن  وقبل  دميقراطي!!  اأن��ا  طبعًا.. 

�شقوطًا �شنيعًا يف النتخابات الربملانية، وفاز مناف�شه اخلبيث!.

❁    ❁    ❁

قدمون يقولون باأن هناك غربتني: غربة الوطن، وغربة الفقر، والفقر  كان الأ

يف الوطن غربة، والغنى يف الغربة وطن، وهو احلل اأحيانًا..

ن، تعددت الغربة، ومل تعد الغربة اثنتني، فهناك غربة القلب، اأي اأن حت�س  والآ

بهذه امل�شغة يف قف�س �شدرك، تعاين من الغربة، غربة الع�شق احلقيقي، وغربة 

الذي  العقل  العقل،  غربة  وهناك  احلقيقي،  ال�شوق  وغربة  احلقيقي،  احلنني 

ي�شقى به حامله، وهو يرى ما يف هذه الدنيا املقلوبة راأ�شًا على عقب، ل ي�شتطيع 

اأن يعدل منها ذرة غبار وكل �شيء معكو�س اأمام ناظريه..

خالق، واأنت ل تدري اأية اأخالق  خالق، حيث ت�شاهد تبّدل الأ وهناك غربة الأ

اأخالق خاطئة بقيت، وهناك غربة املفاهيم، فما تربيت  واأية  حميدة اختفت، 

عليه غري، وما تعاي�شه من مفاهيم اأخرى غري، و�شارت هذه املفاهيم ت�شكل غربة 
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وهناك  امل�شاعر،  فيك  تثري  التي  حا�شي�س  الأ غربة  وهناك  النا�س،  من  كرثية  لالأ

غربة وغربة..

❁    ❁    ❁

ديب الكبري توفيق احلكيم  منذ اأكرث من اأربعة عقود من الزمن، حينما كتب الأ

م�رصحيته ال�شهرية »ال�شلطان احلائر«، انتهز كتبة تقارير ال�شوء الفر�شة، ود�شوا 

ذهان، اأن ال�شلطان احلائر، هو الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رص، وعندما  يف الأ

�شوى قلمه وحروفه، وظل  ارتعد خوفًا، فهو فرد ل ميلك  علم احلكيم بذلك، 

غارقًا يف خوفه وقلقه، وكتبة التقارير يالحقونه بالتهام امل�شّلط على راأ�شه..

حد ليعطيه  يف النهاية طلب عبد النا�رص، ن�س امل�رصحية، وقراأها، ومل يرتكها لأ

راأيه، حتى ل يقدم له تف�شريًا خاطئًا.. ويقال باأنه بعد اأن انتهى من قراءتها، 

امل�رصحية  وبقيت  التقارير،  اأ�شحاب  رفعها  التي  التف�شريات  من  كثريًا  �شحك 

دب امل�رصحي العربي. دبية، وم�شرية الأ عالمة بارزة يف م�شرية احلكيم الأ

»اجلوكر« يكد�س املعلومات، واخلربات، كلها بني يديه، فلي�س يهّمه خلق �شف 

ن معنى ذلك توزيع الخت�شا�شات والفر�س واملهام، واإن فعل ذلك،  ثان وثالث، لأ

حيان حترتق ورقة »اجلوكر«  فكيف ي�شبح هو ورقة »اجلوكر« ولكن يف كثري من الأ

يف يد لعبها وهو ل يدري!!

�شبحان اهلل..

¥µ


